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INTRODUÇÃO

MÉTODO

CONCLUSÃO

REFERÊNCIAS

A visão de uma Educação Física Escolar (EFE) inclusiva,

se refere a um ambiente onde todos aprendem juntos,

quaisquer que sejam suas necessidades. E, como todas

as disciplinas, a EFE tem também a responsabilidade de

promover o desenvolvimento de atitudes e valores, além

do seu conteúdo específico.

Prática pedagógica: Goalball, jogo criado para atender

às necessidades motoras e socioemocionais de pessoas

com deficiência visual.

Os professores de educação física apresentaram um

vídeo de um jogo de Goalball e, após isso, cada turma foi

dividida em duas, para o desenvolvimento de duas

atividades simultâneas:

1. A atividade - jogo virtual, no aplicativo Kahoot.

Os alunos ampliaram seus conhecimentos acerca da

deficiência visual se tornando mais empáticos e solidários.
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Proporcionar práticas pedagógicas para favorecer o

desenvolvimento da convivência justa e respeitosa, através de

valores como: empatia e solidariedade, para sensibilização dos

alunos às necessidades específicas das pessoas com

deficiência visual.

OBJETIVO

As duplas foram até o ginásio de esportes e, após um

reconhecimento do local, praticaram o jogo do Goalball.

• Amostra 
350 alunos de ambos os sexos, de 9 turmas do 9º ano, do

ensino fundamental II, do Colégio Bandeirantes, escola

particular de ensino da cidade de São Paulo.

2. A atividade – formação de

duplas, um da dupla foi

vendado e o outro foi o guia.

Na segunda aula de EFE da semana, houve a inversão

das atividades, os alunos que participaram do jogo virtual

realizaram a atividade prática e vice-versa.
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