Desporto com o Bicas é Inclusão
Bragança
PROGRAMA

PRIMEIRO MOMENTO:
Data: 11 e 12 de maio de 2018
Local: Agrupamento de Escolas Abade de Baçal
 Ação de formação: “Iniciação à Atividade Física e Desportiva em
Crianças e Jovens com NEE”

Dia 11 de maio
Das 16h30 às 17h30


Modulo I - Atividade física e desporto para pessoas com deficiência:
definições, conceitos e organização do desporto para pessoas com
deficiência

Das 17h30 às 20h00


Modulo II - Modelos e estratégias de trabalho na aula de educação física
na deficiência auditiva visual e paralisia cerebral: comunicação,
adaptações dos materiais, limitações e capacidades de prática.

Dia 12 de maio
Das 9h00 às 11h30


Modulo II - Modelos e estratégias de trabalho na aula de educação física
na deficiência motora e na dificuldade intelectual e desenvolvimental:
comunicação, adaptações dos materiais, limitações e capacidades de
prática.

Das 11h30 às 13h00


Modulo III - Apresentação das modalidades de Boccia e Polybat, Voleibol
sentado

Das 13h00 às 14h00 – Pausa

Das 14h00 às 14h30


Modulo III Goalball e Slalom: demostração e experimentação.

Das 14h30 às 18h00


Modulo IV - Iniciação à pratica das modalidades de Polybat, Goalball,
Slalom: dinâmica de jogo, regras, aspetos técnicos e táticos, estratégias
de ensino e aprendizagem.

SEGUNDO MOMENTO:
Data: 11 e 12 de junho de 2018
Local: Agrupamento de Escolas Abade de Baçal
 Ação de formação: “Iniciação à Atividade Física e Desportiva em
Crianças e Jovens com NEE”
 Dia do Desporto Inclusivo

Dia 11 de junho
Das 16h30 às 19h30


Modulo IV - Iniciação à prática das modalidades de boccia e voleibol
sentado: dinâmica de jogo, regras, aspetos técnicos e táticos, estratégias
de ensino e aprendizagem.

Das 19h00 às 20h00


Modulo V - Aplicação de materiais didáticos desenvolvidos em sala de
aula

Dia 12 de junho
Dia do Desporto Inclusivo

Das 10h00 às 13h00


Demonstração e experimentação: Boccia, Polybat, e Voleibol sentado.

Das 14h00 às 16h00


Demonstração e experimentação: Goalball e Slalom em cadeira de rodas

Destinatários: Clubes, instituições, técnicos de desporto, professores de
educação física e de ensino especial, estudantes de Educação Física e público
em geral.

