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P R O G R A M A 
SÉTIMA  FASE 

 
 
DISCIPLINA: Educação  Física Adaptada 
   Código: 7 EFAD 
   Carga Horária: 54 h/a (créditos 03) 
 
 

I. EMENTA 
 

Conceituação e objetivos da Atividade Física Adaptada. Recurso materiais e 
humanos. Causas de deficiência. Caracterização. Recursos educacionais 
Processos inclusivos no contexto da educação física escolar.Implementação de 
equipamentos e espaço físico. 
  

 
II. OBJETIVO GERAL 

 
Oportunizar conhecimentos na área de Educação Física Adaptada que subsidiem  
para  as atividades físicas, esportivas e de lazer e capacitem para atuação clinico  
pedagógica  com populações especiais no âmbito do ensino especial e do ensino 
inclusivo. 
 

 
III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
• Explicitar os conceitos básicos, os objetivos e os contextos da Educação 

Física Adaptada no âmbito do ensino especial e do ensino inclusivo; 
 
• Reconhecer os recursos materiais, humanos e pedagógicos existentes no 

contexto da Educação Física no âmbito do ensino especial e do ensino 
inclusivo; 

 
• Reconhecer as causas e as características básicas associadas às 

deficiências  física, intelectual, auditiva e visual no âmbito do ensino especial 
e do ensino inclusivo; 

 
• Reconhecer  os equipamentos  e os espaços físicos implementados no 

âmbito do ensino especial e do ensino inclusivo; 
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IV. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
                   Atividades 
 

UNIDADE   I – Conceituação e objetivos da Atividade Física Adaptada  
 
UNIDADE  II – Recursos materiais , humanos e pedagógicos. 
  
UNIDADE  III – Causas e as características básicas da DF, DI, DA e DV  
 
UNIDADE IV – Processos inclusivos no contexto da educação física escolar.  
 
UNIDADE V – Implementação de equipamentos e espaço.  

 
 

V. METODOLOGIA ADOTADA 
 

As aulas serão ministradas de forma expositiva, buscando o modo dialógico de 
enfrentamento e debate para sensibilização e embasamento dos alunos a partir 
da bibliografia a ser desenvolvida, além da possibilidade da experimentação da 
docência na apresentação dos trabalhos e do reconhecimento das entidades-
campo que atuam com populações especiais. Serão desenvolvidos trabalhos em 
grupos: (Seminários, Debates ) e trabalhos individuais ( Avaliações). 
 

 
 

VI. AVALIAÇÃO 
 

A nota final (NF) será obtida através da nota de:  
• 01 Apresentação de Seminário (SE) - 
• 02 avaliações (AV) – 
• 01 aula prática (AP) 
• 02 revisões do conteúdo (RC)  
• Cada nota pode variar de 00 a 10 pontos, conforme critérios de avaliação. 

 
 

VII. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 
FERREIRA, V. Educação física adaptada: atividades especiais. Rio de Janeiro: 
Sprint, 2010. 
 
 GORLA, J. I. Educação física adaptada: o passo a passo da avaliação. São 
Paulo: Phorte, 2008. 
 
 WINNICK, J. P. Educação física e esportes adaptados. 3. ed. Barueri: Manole, 
2004. 552 p. 
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VIII. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 
 
COLL, C. et al. (orgs.). Desenvolvimento psicológico e educação: necessidades 
educativas especiais e aprendizagem escolar. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995. 
p. 7-23.  
 
FONSECA, V. Educação especial: Programa de estimulação precoce. Uma 
introdução às idéias de Feuerstein. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995.  
 
GORGATTI, M. G.; COSTA, R. F. Atividade física adaptada: qualidade de vida 
para pessoas com necessidades especiais. 2. ed. rev. e ampl. Barueri: Manole, 
2008.  
 
SILVA, R. F.; SEABRA JÚNIOR, L.; ARAÚJO, P. F. Educação física adaptada no 
Brasil: da história à inclusão educacional. São Paulo: Phorte, 2008.  
 
TEIXEIRA, L. Atividade física adaptada e saúde: da teoria a prática. São Paulo: 
Phorte, 2008. 
 
 

IX. OBSERVAÇÕES 
 
 
           Programa aprovado pelo Departamnto em : ____/_____/_____ 

 
Chefe de Departamento : _______________________________________ 
 
Diretor de Ensino :_____________________________________________               

 


