
 

 

 

 

 

 

Nesta Situação de Aprendizagem vamos falar dos esportes Paraolímpicos. Para iniciar esta 

conversa, vamos falar do evento esportivo que envolve essas modalidades Paraolímpicas. 

Os Jogos Paraolímpicos são um evento desportivo constituído de competições entre atletas de 

alto nível com algum tipo de deficiência, sejam elas sensoriais ou físicas. Os Jogos ocorrem 

no mesmo local que as Olimpíadas tradicionais, porém são iniciados logo após o seu encerramento. 

Você sabia? 

• O esporte Paraolímpico surgiu com o intuito de reabilitar militares durante a Segunda Guerra 

Mundial. 

• A primeira Paraolimpíada aconteceu em 1960, em Roma, na Itália 

ATIVIDADE 1 – CONHECENDO OS ESPORTES PARALÍMPICOS 

Agora vamos conhecer um pouco mais sobre os esportes Paraolímpicos, para isso vocês realizarão 

uma pesquisa seguindo as orientações a seguir: 

1. História dos Jogos Paraolímpicos – pesquisar sobre o surgimento dos Jogos Paraolímpicos 

(motivos e primeiras competições); 

2. Participação do Brasil nos Jogos Paraolímpicos – pesquisar sobre os Jogos Paraolímpicos 

no Brasil (modalidades participantes das competições e atletas), não precisa descrever 

todas, um de  cada já basta; 

3. Esportes Paraolímpicos Individuais – pesquisar sobre as modalidades esportivas individuais 

e os tipos de deficiência que participam delas (não precisa descrever todos, um já basta); 

4. Esportes Paraolímpicos Coletivos – pesquisar sobre as modalidades esportivas coletivas e 

os tipos de deficiência que participam delas (não precisa descrever todos, um já basta); 

5. Esportes Paraolímpicos de Inverno – pesquisar sobre as modalidades esportivas de inverno 

e os tipos de deficiência que participam delas (não precisa descrever todos, um já basta). 

 

ATIVIDADE 2 – REFLETINDO…  

Na atividade anterior, você pesquisou um pouco mais sobre os esportes Paraolímpicos. Agora é o 

momento de refletir. Para isso, leia as informações dos quadros a seguir. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO / SP 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS – EDUCAÇÃO FÍSICA 

ESCOLA:_______________________________________________________________________________ 

ALUNO(A):________________________________________________________________ Nº __________ 

8º ANO:__________________  PROF.:__________________________________  DATA:  ____/____/2020 

 



                               

ATIVIDADE 3 

Analise os dados abaixo para responder às questões. 

Quadro 1 – Comparativo de medalhas 

 

 

Para saber mais… 

https://www.cpb.org.br/rankingserecordes 

A partir das informações apresentadas, em uma folha a parte, responda às questões a seguir: 

• Você acredita que as classificações funcionais favorecem a participação de pessoas com 

deficiência nos diversos esportes? Por quê? 

• Os atletas competem em condições de equidade/justiça? 

• Pensando na estrutura esportiva, você acredita que os esportes Paraolímpicos recebem a 

mesma atenção que os esportes Olímpicos? Por quê? 

• Comparando os resultados da participação dos atletas brasileiros nos jogos Olímpicos e 

Paraolímpicos, e nos jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos, percebemos 

superioridade dos resultados dos atletas Paraolímpicos. Em sua opinião, a que se deve essa 

diferença de resultado? 

Galera, por favor, registre com caneta azul, se possível, letra de forma, e por favor, lembre-se de colocar o nome completo na folha, use uma 

folha de caderno e anexe na atividade usando clipes, grampeando ou colando o canto superior esquerdo. 

Cuidem-se, cuide do próximo e até a próxima, um grande abraço, ☺. 

https://www.cpb.org.br/rankingserecordes

