
                          
 

  

ANO:2018-1      PERÍODO:  5º BACHARELADO 
DISCIPLINA: ATIVIDADE FÍSICA E DESPORTO ADAPTADO 
PROFESSORES RESPONSÁVEIS: Drª Viviane Soares 
CARGA HORÁRIA TOTAL: 40 h.  TEÓRICA: 40    PRÁTICA:   
PRÉ REQUISITO: NÃO CONSTA 
  

 
PLANO DE APRENDIZAGEM 

EMENTA: 
 
Introdução ao desporto adaptado e sua relação com o contexto sócio histórico dessa população 
além de conhecer as deficiências (visual, física, intelectual e auditiva), avaliação motora e as 
implicações para programas de atividades físicas. 
 
OBJETIVO GERAL: 
 
Conhecer o contexto histórico do desporto adaptado, os diferentes tipos de deficiência e as 
possibilidades de adaptações para as práticas de atividades esportivas. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
Conhecer e interpretar a 
evolução histórica da Educação 
Física Adaptada e do esporte 
para pessoas com deficiência e 
seus desdobramentos até o 
esporte de rendimento. 

-Considerações históricas e evolução do Desporto 
Adaptado; 
 

Conhecer os conceitos 
relacionados a pessoa com 
deficiência e a prática do 
desporto 

A pessoa em condição de deficiência, a legislação e o 
desporto: 
- Legislação perante a pessoa com deficiência e o desporto; 
- O processo de iniciação esportiva  
- A pessoa em condição de deficiência e sua adesão a 
prática esportiva; 
- Inclusão como elemento facilitados 

Conhecer os suportes teóricos e 
práticos, bem como desenvolver 
competências para avaliar a 
pessoa com deficiência na 
Educação Física; 

- Avaliação motora em educação física adaptada: teste 
KTK; 
- Avaliação das capacidades e habilidades biomotoras. 

Conhecer os suportes teóricos e 
práticos, bem como desenvolver 
competências para programar a 
atividade física para pessoas 
com deficiência visual 

Atividade Física e deficiência Visual: 
_ Aspectos conceituais, classificação, causas, 
características principais e implicações no programa de 
atividades físicas; 
- Avaliação das pessoas com deficiência visual. 

Conhecer os suportes teóricos e 
práticos, bem como desenvolver 
competências para programar a 

Atividade Física, Esporte e Deficiência Auditiva: 
_ Aspectos conceituais, classificação, causas, 
características principais e implicações no programa de 
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atividade física para pessoas 
com deficiência auditiva 

atividades físicas; 
- Avaliação do ritmo em pessoas surdas. 

Conhecer os suportes teóricos e 
práticos, bem como desenvolver 
competências para programar a 
atividade física para pessoas 
com deficiência intelectual 

Atividade Física e Deficiência Intelectual: aspectos 
conceituais, classificação, causas, características principais 
e implicações no programa de atividades físicas. 
- Síndrome de Down 

Conhecer os suportes teóricos e 
práticos, bem como desenvolver 
competências para programar a 
atividade física para pessoas 
com deficiência física 

Atividade Física e distúrbio neurológicos e musculares:  
aspectos conceituais, classificação, causas, características 
principais e implicações no programa de atividades físicas; 
- Atividade Física e lesão medular; 
- Atividade Física e paralisia infantil; 
- Atividade Física e acidente vascular cerebral; 
- Atividade Física e distrofia muscular de Duchenne. 
 

Conhecer a classificação para 
prática de desporto adaptado 
para pessoas com deficiência. 

- Sistemas de classificação funcional; 
- Sistema atual de classificação funcional. 

 
METODOLOGIA: 

Aulas Expositivas; 
Aulas práticas; 
Discussões em sala (embasada em artigos) 
Trabalhos supervisionados; 
Recursos audiovisuais; 

 
RECURSOS 
Retroprojetor, artigos, material em EVA (quebra-cabeça), papel colorido para dinâmicas em 
formato de Quis. 

 
AVALIAÇÃO: 
A avaliação seguirá as especificações do Projeto Pedagógico do Curso de Educação Física da 
UniEVANGÉLICA, que contempla um mínimo de dois instrumentos avaliativos por VA, o acúmulo 
de conteúdo ao longo do semestre, a devolutiva da avaliação na semana seguinte ao exame e 
acontecerá em três VAs assim caracterizadas e marcadas: 
 
IVA- Primeira Verificação de Aprendizagem:  
Data Atividades Pontuação 
28/03 Prova teórica como avaliação parcial da 1ª VA, com questões objetivas 

de múltipla escolha e/ou questões discursivas e/ou questões de 
respostas curtas, sendo o conteúdo referente à matéria ministrada até o 
dia que antecede a prova.  

60 

21/03 Atividade avaliativa - prova 30 
07/03 Atividade em sala de aula (uma) 10 
04/04 Devolutiva  
 Total 100 
 
IIVA- Segunda Verificação de Aprendizagem: 
Data Atividades Pontuação 
05/05 Verificação de aprendizagem integrada 40 



09/05 Prova teórica como avaliação parcial da 2ª VA, com questões objetivas 
de múltipla escolha e/ou questões discursivas e/ou questões de 
respostas curtas, sendo o conteúdo referente à matéria ministrada até o 
dia que antecede a prova. 

40 

 Atividades em sala de aula (duas) - Dependendo do andamento da 
disciplina 

20 

23/05 Devolutiva  
 Total 100 
 
IIIVA- Terceira Verificação de Aprendizagem: 
Data Atividades Pontuação 
20/06 Prova teórica como avaliação parcial da 3ª VA, com questões objetivas 

de múltipla escolha e/ou questões discursivas e/ou questões de 
respostas curtas, sendo o conteúdo referente à matéria ministrada até o 
dia que antecede a prova. 

60 

13/06 Atividade avaliativa - prova 30 
 Atividade em sala de aula (uma)- Dependendo do andamento da 

disciplina 
10 

27/06 Devolutiva  
 Total 100 
 
AVALIAÇÃO SUBSTITUTIVA: O acadêmico que, por motivo justo, perder qualquer atividade 
avaliativa, poderá requerer na Secretaria Geral, mediante pagamento da taxa devida e dentro do 
prazo de três dias úteis da realização da avaliação, uma Avaliação Substitutiva que, se deferida 
pelo Diretor do Curso, será realizada na data fixada previamente pela direção, e será discursiva*. 
*Salvo em casos especiais identificados pela direção. 
        São considerados motivos justos: doenças infectocontagiosas, comprovadas por atestado 
médico; limitação temporária da capacidade física por doença ou acidente, comprovada por 
atestado médico; convocação para manobra militar; licença maternidade; morte de um familiar 
de primeiro grau; participação em Jornadas ou Congressos da área de formação, comprovada 
por certificado; participação em Projeto de extensão da instituição; e atletas representando a 
instituição ou município/estado/país.  
 
REVISÃO DE NOTAS: Será permitida a revisão de nota ao aluno que a solicitar no prazo de três 
dias úteis após a divulgação da nota. 
A solicitação de revisão da nota deverá ser feita na Secretaria Geral e deverá constar de: 
1. Prova a ser revisada. 
2. Argumentação da solicitação, baseada em bibliografia atualizada, ou documento 
comprobatório. 
Não serão aceitas bibliografias desatualizadas (com mais de cinco anos). 
3. Cópia da bibliografia utilizada como argumentação. 
4. Citação de onde foi extraída a bibliografia (nome do livro / revista / manual; ano de 
publicação; editora). 
        O pedido de revisão somente poderá versar sobre erro material ou de interpretação pelo 
professor da disciplina, por ocasião do julgamento ou análise da prova, ou de lançamento 
indevido. 
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Plano de Aprendizagem Aprovado pelo NDE do 
Curso de Educação Física no dia 25/01/2018. 

 

Profº. Dr. Iransé Oliveira Silva 
Diretor do Curso de Educação Física 


