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7. Projeto integrador 

A metodologia de ensino por projetos se caracteriza como uma modalidade educacional 

fundamentada na perspectiva de que a construção do conhecimento pode ser favorecida por ações 

que possibilitem a articulação das diferentes áreas do saber. Nessa metodologia, a 

interdisciplinaridade ganha foco e se materializa por meio de ações estruturadas conjuntamente pelos 

envolvidos no projeto. A proposição de projetos se encontra em consonância com as necessidades da 

sociedade contemporânea, na qual fatores de ordem econômica, social, política, tecnológica e 

ambiental estabeleceram profundas relações uns com os outros. Dessa forma, não é possível 

pensarmos na produção científica sem que ela seja dependente desses fatores, ao mesmo tempo que 

também os influencia. 

Tendo em vista que as Ciências da Natureza se encarregam de compreender o mundo natural 

por meio da observação, da investigação e da resolução de problemas, o projeto integrador objetiva 

aproximar a prática científica de outros saberes, como forma de construir um visão mais complexa 

sobre o mundo e sobre as relações que o ser humano estabelece com o ambiente e a sociedade na 

qual se encontra inserido. 

Por meio da proposição de investigações de questões reais e de interesse sociocientífico, cada 

um dos projetos integradores contidos nesta coleção foi concebido com base no desenvolvimento de 

habilidades selecionadas em cada uma das disciplinas que o integram. Desse modo, apresentamos a 

seguir a estrutura do projeto integrador elaborado para o terceiro bimestre. 
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Título: Eu também me incluo 

Tema Órgãos sensoriais, sistema nervoso, sistema locomotor e educação inclusiva. 

Problema central 
enfrentado 

Conhecer a realidade de pessoas com deficiência e vivenciar experiências que simulem  
essa realidade. 

Produto final 
Realização de atividades esportivas inclusivas, como forma de vivenciar a realidade do outro. 
Dependendo das condições, pode ser proposto um torneio de modalidades adaptadas. 

Justificativa 

A inclusão de estudantes com deficiência em turmas regulares nas escolas brasileiras é uma 

realidade muito positiva em nosso cotidiano. Nesse contexto, diferentes entidades e governos têm se 

mobilizado no desenvolvimento de ações que possam incentivar, propor e garantir a efetiva inclusão 

desses estudantes. Entretanto, ainda que existam avanços, há também desafios a ser superados. 

O projeto deste bimestre visa fomentar, por meio da prática esportiva, as discussões sobre a 

inclusão escolar de estudantes com deficiência. A seleção de conteúdos do bimestre está intimamente 

relacionada às habilidades de os indivíduos interagirem entre si e com o ambiente que os cerca, 

fornecendo aos estudantes o repertório necessário para o desenvolvimento de trabalhos que  

investiguem as deficiências mais recorrentes no contexto escolar. Complementarmente, tais 

conteúdos permitem a avaliação dos espaços escolares para que os estudantes possam atuar na busca 

de ações com o potencial de contribuir para a inclusão de todos na realização de atividades físicas em 

geral e na prática esportiva. 

Competências gerais desenvolvidas 

• Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, 
social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e 
colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

• Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e 
experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e 
fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, 
autonomia, consciência crítica e responsabilidade. 

• Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na 
diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e 
capacidade para lidar com elas. 

• Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se 
respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e 
valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, 
culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. 

• Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e 
determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, 
sustentáveis e solidários. 
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Objetivos 

Com o intuito de desenvolver as habilidades previstas neste Projeto integrador, ao longo das 

atividades os estudantes devem: 

• realizar pesquisa sobre as principais deficiências presentes no cotidiano escolar; 

• realizar entrevista com pessoa com deficiência; 

• desenvolver respeito e empatia pela diversidade humana; 

• vivenciar experiências de atividades esportivas adaptadas. 

A tabela a seguir apresenta as disciplinas, os objetos de conhecimento suas respectivas 

habilidades, selecionadas para serem desenvolvidas por meio do Projeto integrador. 

Habilidades em foco 

Disciplinas Objetos de conhecimento Habilidades 

Ciências 

Interação entre os sistemas 

locomotor e nervoso 

(EF06CI07) Justificar o papel do sistema nervoso na coordenação 

das ações motoras e sensoriais do corpo, com base na análise de 

suas estruturas básicas e respectivas funções. 

(EF06CI09) Deduzir que a estrutura, a sustentação e a 

movimentação dos animais resultam da interação entre os sistemas 

muscular, ósseo e nervoso. 

Lentes corretivas 

(EF06CI08) Explicar a importância da visão (captação e interpretação 

das imagens) na interação do organismo com o meio e, com base no 

funcionamento do olho humano, selecionar lentes adequadas para 

a correção de diferentes defeitos da visão. 

Educação Física 
Relações entre os 

componentes físico-naturais 

(EF67EF06) Analisar as transformações na organização e na prática 
dos esportes em suas diferentes manifestações (profissional e 
comunitário/lazer). 

(EF67EF07) Propor e produzir alternativas para experimentação  
dos esportes não disponíveis e/ou acessíveis na comunidade e das 
demais práticas corporais tematizadas na escola. 

Duração 

De 8 a 12 aulas. 

Material necessário 

1. Roteiros de atividades sensoriais pré-selecionadas (sugestão: jogos de Kim de 
escotismo – atividades que proporcionam o uso dos órgãos dos sentidos e são 
adequadas à faixa etária dos estudantes). 

2. Vídeos demonstrativos sobre esportes adaptados (sugestões: goalball, voleibol 
adaptado, esgrima, futebol com muletas, corrida com guias, entre outros). 
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3. Videoentrevistas com atletas com deficiência. 

4. Formação de grupos de acordo com critérios preestabelecidos pelo professor. 

Perfil do professor coordenador do projeto 

A coordenação do projeto deve ser compartilhada e as atividades devem ser elaboradas 

conjuntamente. O professor de Educação Física contribuirá com os conhecimentos sobre os esportes 

adaptados e na coordenação das atividades práticas. O professor de Ciências deve coordenar os 

trabalhos de levantamento de dados e as pesquisas sobre as deficiências e biografias de atletas. 

Desenvolvimento 

Etapa 1 – Sensibilização: Realização de atividades sensoriais para explorar o uso dos órgãos dos 

sentidos (1 aula) 

A primeira atividade do projeto tem o objetivo de mostrar aos estudantes a importância dos 

órgãos dos sentidos para a percepção do ambiente. Para esse fim, propomos a realização de uma 

atividade prática sensorial para sensibilizar os estudantes sobre o tema. Existem inúmeras fontes 

disponíveis na internet, e você pode buscar uma atividade que julgue adequada para desenvolver com 

os estudantes. Como recomendação, os escoteiros do Brasil são uma entidade paraeducacional que 

desenvolve muitas atividades sensoriais, denominadas atividades KIM. Na seção Para saber mais deste 

projeto integrador, você encontrará fontes recomendadas sobre esse assunto. 

Etapa 2 – Pesquisa sobre as diversas deficiências presentes no contexto escolar (2 aulas) 

Na sequência das atividades, os estudantes devem averiguar quais são as deficiências mais 

presentes no cotidiano escolar. Para isso, deverão realizar pesquisas cujo foco seja a identificação de 

situações da realidade escolar. A pesquisa deve ser suficientemente abrangente para que eles 

percebam a grande diversidade de realidades que podem estar inseridas na escola, ainda que alguns 

exemplos de determinadas deficiências não se encontrem presentes na realidade local. 

Etapa 3 – Entrevista com pessoa com deficiência sobre biografias de atletas profissionais de esportes 

adaptados (1 aula para preparo da entrevista) 

O objetivo desta etapa da atividade é que os estudantes percebam quais são as reais 

necessidades e dificuldades às quais pessoas com diferentes tipos de deficiência estão sujeitas. 

Conduzir uma entrevista com uma pessoa com deficiência possibilita aos estudantes perceber o 

mundo a partir do relato de alguém que vivencia cotidianamente as dificuldades ocasionadas pela 

deficiência e também as mais diversas formas de superação. Essa ação objetiva evitar que a percepção 

dos estudantes seja enviesada por suas experiências pessoais, buscando desenvolver uma verdadeira 

empatia entre os sujeitos. 
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A entrevista pode ser realizada com algum colega estudante com deficiência ou com outra 

pessoa, externa ao ambiente escolar. A elaboração do roteiro de entrevista deve ser elaborada na sala 

de aula, mas a entrevista pode ser feita fora do horário escolar, de acordo com as possibilidades da 

turma e da escola.  

Etapa 4 – Pesquisa sobre biografias de atletas profissionais de esportes adaptados (1 a 2 aulas) 

A pesquisa sobre a biografia de atletas com algum tipo de deficiência tem o objetivo de 

aproximar a realidade descoberta na entrevista e os exemplos de pessoas que superaram os problemas 

e modificaram suas realidades. Será interessante, sobretudo, se esses exemplos de superação 

puderem ser associados não só a uma luta individual, mas à construção de uma sociedade mais justa 

e inclusiva. Se necessário, utilize vídeos de entrevistas com esses atletas para mostrar aos estudantes 

como o esporte contribuiu para essa mudança da realidade. 

É interessante que, ao término da pesquisa, uma discussão seja realizada com a turma 

abordar as especificidades de cada caso pesquisado, de modo que fique claro para os estudantes 

que cada pessoa apresenta dificuldades e facilidades nas mais diversas atividades humanas. Nesse 

momento, será essencial combater quaisquer manifestações de preconceito em relação às pessoas 

com ou sem deficiência.  

Etapa 5 – Seleção, apresentação e aplicação de modalidades esportivas adaptadas (4 aulas)  

Os estudantes devem pesquisar modalidades adaptadas para serem realizadas na escola. Os 

professores podem auxiliar, apresentando algumas opções. Posteriormente devem ser organizadas 

apresentações sobre essas modalidades. Finalizando os trabalhos, a escola deve organizar um dia para 

a realização de algumas modalidades adaptadas.  

Para finalizar o projeto, propomos que a escola monte um evento no qual os estudantes 

possam praticar algumas modalidades esportivas adaptadas. A seleção das modalidades pode ser feita 

por meio de uma decisão coletiva, envolvendo estudantes e professores.  

Para que a escolha das modalidades seja feita de forma adequada, você pode apresentar 

vídeos sobre alguns esportes adaptados. Algumas dessas modalidades necessitam de poucos recursos, 

que podem ser elaborados facilmente. Voleibol adaptado, goalball e corrida com guias são exemplos 

de modalidades que podem ser propostas para esse momento. 

É importante que a escolha das modalidades possibilite a inclusão dos estudantes com 

deficiência, uma vez que o objetivo principal desse projeto é fomentar a inclusão. 

Proposta de avaliação das aprendizagens 

Os principais aspectos que devem ser avaliados no projeto são: 

• o engajamento dos estudantes nas diferentes etapas do processo; 

• a discussão dos resultados da pesquisa sobre as diferentes deficiências; 
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• a discussão dos resultados da entrevista com pessoas com deficiência; 

• o material produzido a partir da pesquisa sobre biografias dos atletas com deficiência; 

• a participação dos estudantes no evento esportivo ao término do projeto. 

O principal instrumento de acompanhamento para este projeto é a socialização entre os 

sujeitos. A promoção de discussões nas diferentes etapas do processo é fundamental para incentivar 

as interações. Certifique-se de que os estudantes participem ativamente de todas as etapas. O diálogo 

e a interatividade são as principais ferramentas para o desenvolvimento da empatia. 

As etapas que envolvem as pesquisas e a entrevista podem produzir material muito rico para 

avaliação. Ainda que o objetivo principal seja a dialogicidade do processo, você pode elaborar critérios 

para avaliação dos produtos obtidos nessas etapas. Utilize um mecanismo de acompanhamento que 

lhe permita avaliar cada uma das etapas do projeto, de modo a identificar em quais delas as 

dificuldades foram mais evidentes para cada um dos grupos. Será de fundamental importância verificar 

ainda se o projeto proporcionou de fato o desenvolvimento de empatia e o combate a preconceitos. 

Caso isso não tenha acontecido, é importante que o processo seja revisto juntamente com os 

estudantes. Avalie sua própria atuação buscando identificar se alguma informação essencial deixou de 

ser fornecida ou se será necessária a produção de algum recurso ou material adicional, caso opte pela 

realização de futuras edições do projeto. 
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