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APRESENTAÇÃO 

A disciplina de Educação Física para a Diversidade tem como finalidade a interação do acadêmico com 
a realidade escolar. Diante disto, é fundamental que o acadêmico conheça o cotidiano escolar, bem 
como entenda o funcionamento da disciplina de Educação Física para Diversidade nos três pilares 
educacionais (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio). Na Disciplina Educação Física 
para a Diversidade, o aluno terá contato com a (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino 
Médio), devendo participar de aulas teóricas (síncronas) e (assíncronas). Ressaltamos que este 
momento é muito importante para os acadêmicos, pois estes colocam em prática todo conhecimento 
adquirido ao longo do curso de Educação Física. 

EMENTA 
O fenômeno social da inclusão. Características gerais dos portadores de necessidades especiais–
PNE´s. Deficiência visual, Auditiva, Mental e Física. Atividades Físicas para PNE´s. Formas de atuação 
profissional – Prática de Ensino.. 

OBJETIVOS 
a) Geral 

Compreender os aspectos teóricos e práticos da Educação Especial em vista da sua aplicação no 
âmbito da Educação Física Para a Diversidade. Bem como, fornecer ao futuro profissional de Educação 
Física, subsídios básicos que o capacite a utilizar com eficiência e eficácia a Educação Física Para 
Diversidade, nas variadas situações em que se deparar, no cotidiano de seus trabalhos seja no 
exercício de atividades docentes, seja no exercício profissional diversificado de suas habilidades.  

b) Específicos 

Aplicar os conhecimentos da Educação Física Para a Diversidade como elemento de apoio ao 
desempenho profissional na docência da Inclusão Social no cotidiano e nas aulas de  Educação Física; 
Elaborar um programa de atividade física aos Portadores de Deficiências estabelecendo critérios tais 
como seleção e sequenciação de conteúdo; Elaborar, confeccionar e utilizar recursos auxiliares de 
ensino tais como audiovisuais e equipamentos para atividades físicas para que ele possa discutir, 
debater, elaborar conclusões a respeito da aplicação da Educação Física Para a Diversidade; Atuar 
metodologicamente para realizar atividades interdisciplinares a alunos de Educação Física Para a 
Diversidade; Aplicar corretamente os exercícios didáticos pedagógicos ao Portador de Necessidades 
Especiais na Diversidade (Pessoas com Deficiências). 
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UNIDADE I -  FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 
Deficiente e o Movimento na História; A Deficiência no Brasil; A Deficiência no Estado de Rondônia; O 
que é a Educação Especial?; O que é a educação Física Especial?; Informações básicas sobre as 
Deficiências; a) Quem são as Pessoas Portadoras de Deficiência?;  b) Como as deficiências se 
distribuem? 
UNIDADE II: ESTUDO DAS DIVERSAS DEFICIÊNCIAS E A PEDAGOGIA APLICADA 
Deficiência Física – DF; Deficiência Visual – DV; Deficiência Auditiva – DA; Deficiência Mental – DM; 
As causas das deficiências?;      Principais quadros de deficiências?; Oportunidades iguais?; O que 
você pode fazer? 
UNIDADE III: A PRÁTICA  DA EDUCAÇÃO FÍSICA ESPECIAL. 
Esporte, Lazer  e Deficiência; Desporto e Deficiência;  Visitas em SITES que trabalham com PNE; 
Legislação. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 
Excepcionalmente, neste ano de 2021 em função da suspensão do calendário acadêmico e de seu 
retorno autorizado de forma remota pela Resolução n° 232/CONSEA/UNIR, de 06 de agosto de 2020, 
a disciplina de ED. FISICA PARA A DIVERSIDADE - será ofertada no formato de aulas remotas, com 
atividades síncronas e assíncronas. 
A disciplina de ED. FISICA PARA A DIVERSIDADE é um componente curricular regular, com carga 
horária de 100 horas, e consiste em estudos a respeito Inclusão e Diversidade na Educação Física, no 
contexto da realidade escolar. O desenvolvimento da disciplina será de 12 (doze) encontros virtuais 
síncronos (google meet), perfazendo um total de 60 horas, na qual o professor apresentará aulas 
dialogais e o aluno apresentará relatórios das atividades realizadas. Os trabalhos assíncronos serão 
realizados em 8 (oito) encontros, nas 40 (quarenta) horas, perfazendo um total de 100 horas aulas, 
orientando o aluno na construção do conhecimento. 
A disciplina desenvolvida por meio da utilização dos seguintes procedimentos, recursos e atividades 
didáticas: 
1. 60 horas - Ensino Remoto em Situação Excepcional com atividades síncronas: as atividades 
síncronas, para esta oferta, serão realizadas por meio do google meet de maneira que em um mesmo 
lugar virtual, independente do lugar físico em que se encontrem, todos/todas (discentes e docentes) 
dialogarão em tempo real. A carga horária e as atividades serão distribuídas da seguinte forma: 
Estudos e discussões teóricas e/ou práticas, de forma individual, em que a graduanda matriculada 
deverá acessar uma sala virtual, em tempo real, a partir de link de acesso a ser disponibilizado pelo 
docente da disciplina, também serão exibidos os vídeos sobre os conteúdos e aberta discussão. 
Nestes encontros virtuais síncronos também participarão convidados que tratarão de temas específicos 
relacionados aos conteúdos da Educação Física para a Diversidade, deste Plano de Ensino. Durante 
a disciplina serão realizados Seminários de temas relacionados ao conteúdo.   
2. 40 horas - Ensino Remoto em Situação Excepcional com atividades assíncronas: as quais serão: 
leitura dos textos da disciplina, fichamentos, análise de vídeos sobre os conteúdos e trabalhos 
individuais. 
O conhecimento da realidade escolar na área de Pessoas com Necessidades Especiais será efetuado 
através de visitas de observação (virtuais) com professores das Instituições da rede pública e privada 
do município de Porto Velho - Rondônia, que desenvolvem trabalhos com estas pessoas. 
 
 

AVALIAÇÃO 
 
Instrumentos Avaliativos 
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Os acadêmicos participantes das atividades da Educação Física para a Diversidade serão avaliados 
pelas participações nas atividades, realização de estudos, atividades práticas e apresentação de 
atividades solicitadas no tempo previsto e acordado com o Professor durante o desenvolvimento da 
disciplina.  
A avaliação da disciplina constará de: 
1. Elaboração de 1 seminário pelo sistema remoto dos temas sobre as Tipologias de Deficiências 
e a Inclusão do aluno nas aulas de Educação Física; 10,0 pontos. (Dez pontos). (AV1) 
2. Realização de leitura e resumos dos textos sobre Inclusão e Deficiência, leituras efetuadas 
durante a disciplina; análise de vídeos sobre os conteúdos; 10,0 pontos. (Dez pontos). (AV2) 
3. O resultado final da avaliação será calculado pela fórmula: NF (Nota final) = Avaliaçã0 1 + 
Avaliação 2 , dividido por 2.  NF= (AV1) + (AV2)/2, onde NF= Nota final; AV1= Avaliação um e AV2 = 
Avaliação dois. A nota final será a média das 2 avaliações. 
A participação ativa bem como a frequência em no mínimo 75% das atividades remotas síncronas é 
obrigatória para a aprovação na disciplina. Caso algum discente tenha dificuldade de acesso à internet 
ou caso a internet não possibilite a participação efetiva, o discente deverá comunicar imediatamente o 
professor para que seja verificada possibilidade de reposição, quando for o caso. 
O discente que ao longo das avaliações não atingirem a média 60 no final do semestre serão 
submetidos ao exame final escrito (repositiva). Além disso, ficará INFREQUENTE e REPROVADO o 
aluno que não tiver frequentado o mínimo de 75% das aulas. 
 
 

HORÁRIO E CRONOGRAMA DA OFERTA 
Atividades Síncronas 

Dias da Semana: Todas as Segundas e Quartas-feiras 
Horário: 07h 50 às 12h10min 

  Aos sábados também serão considerados dias letivos. 
Estudos coletivos; atividades síncronas de estudos individuais 

e coletivos 

Atividades Assíncronas 
Dias da Semana:  a critério do 

discente. 
Períodos:   Leituras, elaboração de 

atividades e estudos individuais. 
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ROSADAS, Sidney de Carvalho. Educação e prática pedagógica: portadores de deficiência mental. 
Vitória: UFES. Centro de Educação Física e Desportos, 1994. 
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CARMO, Apolônio A. do. Deficiência Física: a sociedade cria, recupera e “discrimina” -SEDES/PR,1991. 
CARVALHO, Maria Amélia e Almeida, Marlene Concretta de Oliveira. Ensinando Crianças Excepcionais 2ª Ed. - Rio de 
Janeiro: José Olympio, 1970. 
PUESCHEL, S. Síndrome de Down: guia para pais e educadores. Campinas: Papirus, 1995.  
RIBAS, J.B.C. O que são pessoas deficientes. São Paulo: Nova Cultura/Brasiliense, 1985.  
Endereços Eletrônicos consultados: 
http://eficientecidadao.sites.uol.com.br/temas/louisbraille.htmhttp://eficientecidadao.sites.uol.com.br/temas/louisbraille.htm. 
http://www.entreamigos.com.br/index.html. 

Porto Velho (RO), 06 de dezembro de 2021. 
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