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ANO LETIVO DE 2013-2014 

 
CURSO DE ATIVIDADE FÍSICA, SAÚDE E DESPORTO 

 

 Unidade curricular:  

Atividade Física Adaptada 

Curricular Unit: 

 Adapted Physical Activity 

 

 

 

Docente responsável (preencher o nome completo): 

Responsible academic staff member (fill in the fullname):  

Salomé Soraia da Silva Castro 

 

Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver (1000 caracteres); 

Definir, classificar e caracterizar os diferentes tipos de Deficiências. 

Planear o ensino para as necessidades educativas especiais (NEE).  

Adquirir conhecimentos sobre as dificuldades sentidas por quem possui limitações sensoriais, fisiológicas, 

motoras ou cognitivas. 

Conhecer uma Instituição de Ensino Especial: interação com pessoas com Deficiência Intelectual, 

Deficiência Motora, Deficiência Visual, Deficiência Auditiva, Paralisia Cerebral e Multideficiência. 

Saber estar e intervir, em Prática Pedagógica, junto de pessoas com Deficiência Intelectual e 

Multideficiência. 

Conhecer Desportos Adaptados, regulamentos e competições. 

Objectives of the curricular unit and competences to be developed  (1000 caracteres) 

Define, classify and characterize the different types of disabilities. 

Planning education for special educational needs (SEN). 

Acquire knowledge about the difficulties experienced by those who have sensory limitations, 

physiological, motor or cognitive skills. 

Meet a Special Education Institution: interaction with people with Intellectual Disability, Motor 

Disabilities, Visual Impairment, Hearing Impairment, Cerebral Palsy and multiple disabilities. 

Knowing and being involved in pedagogical practice, to persons with intellectual and multiple 

disabilities. 

Adapted Sports Meet, regulations and competitions. 
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Conteúdos programáticos (1000 caracteres): 

•Evolução histórica dos conceitos em torno da pessoa com deficiência. 

•Conceito de necessidades educativas especiais (NEE) e implicações no processo de ensino aprendizagem. 

•Definição de deficiência intelectual, causas e características a nível físico, emocional e social. Aspetos 

práticos para o ensino de atividades fisicas. 

•Deficiência motora - causas mais frequentes e incidência topográfica. Classificação de: paralisia cerebral, 

acidente vascular cerebral, agenesia/amputação, lesão vértebro-medular, espinha bífida, distrofias e 

traumatismo crânio-encefálico.   

•Deficiência visual - conceito, causas mais frequentes, sinais de alerta e factores que podem limitar a 

visão. Objetivos da atividade física – intervenção pedagógica e estratégias de orientação. 

•Deficiência auditiva - definição, graus e causas. Intervenção e métodos de comunicação. Estratégias e 

princípios gerais de ensino da atividade física. 

•Organização desportiva. 

Syllabus (1000 caracteres) 

• Historical development of concepts around the person with disabilities. 

• Definition of special educational needs (SEN) and implications for teaching and learning 

process. 

• Definition of intellectual disability, causes and characteristics of physical, emotional and social. 

Practical aspects in the teaching of physical activities. 

• Deficient motor - the most common causes and incidence topography. Rating: cerebral palsy, 

stroke, agenesis / amputation, vertebro-medullary injuries, spina bifida, dystrophies and 

traumatic brain injury. 

• Visual impairment - concept, most frequent causes, warning signs and factors that can limit 

vision. Objectives of physical activity - educational intervention strategies and guidance. 

• Hearing impaired - definition, causes and degrees. Intervention and communication methods. 

Strategies and general principles of teaching physical activity. 

• Organization of sports. 

 

Referências bibliográficas (máximo três títulos): 

•Leal, R. (2004). Necessidades Especiais. Guia para apoio a Serviços Educativos. Porto: FPCEUP. 

•Nielsen, L. (1999). Necessidades Educativas Especiais na Sala de Aula – Um Guia para Professores. Porto: 

Porto Editora. 

•Rodrigues, D. (2006). Actividade Motora Adaptada: a alegria do corpo. São Paulo: Artes Médicas. 

 

 

O regente (data e assinatura): 


