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ÁREA TEMÁTICA:  
 
(    )  COMUNICAÇÃO 
(    )  CULTURA 
(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 
(    )  EDUCAÇÃO 
(    )  MEIO AMBIENTE 
( x )  SAÚDE 
(    )  TRABALHO 
(    )  TECNOLOGIA 
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RESUMO – O projeto Escola da Bola tem como objetivo a iniciação esportiva em modalidades como 
natação, vôlei, futsal e ginástica artística, com adolescentes dos 8 aos 15 anos, das diversas escolas 
ao redor do campus da UEPG Uvaranas. Em especial a modalidade de Natação, há dois 
adolescentes com algum tipo de Deficiência Intelectual. Como o objetivo do projeto Escola da Bola é 
a iniciação esportiva, onde os alunos aprendem sobre os fundamentos as técnicas das respectivas 
modalidades e consequentemente uma melhoria na aptidão física e no convívio social. As 
modalidades são divididas de segunda a sexta-feira, no período da tarde. A Natação está dividida em 
feminino e masculino, o treinamento para as meninas acontece na quinta-feira, das 13h30min às 
15h00min, já para o masculino, acorre nas sextas-feiras, no horário entre 15:30min às 17:00min. A 
prática da Natação inicia com um aquecimento, alongamento, e posteriormente o ensino dos nados, 
onde são divididos em grupos; do iniciante, intermediário e o avançado, cada nível com seu 
estagiário. Em especial na quinta-feira, há duas crianças com deficiência intelectual, onde elas 
trabalham em dupla, com um estagiário acompanhando em tempo integral, utilizando atividades 
adaptativas e lúdicas. Os benefícios da natação adaptada concentra-se em melhorar a aptidão física 
e a execução psicomotora, deslocamento de forma independente e segura na água, fortalecer a 
musculatura, melhorar o desenvolvimento social e psicológico, e a postura. Aplicamos um 
questionário para a mãe de um dos alunos com deficiência intelectual. A mãe respondeu 
parabenizando o grupo pelo trabalho realizado, e disse que já percebeu as melhoras e o 
desenvolvimento do seu filho no convívio pessoal, na segurança, e na confiança em si.  
 
PALAVRAS CHAVE – Natação. Adaptada. Escola da Bola. 
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