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ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 

 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

( X )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(    )  SAÚDE 

(    )  TRABALHO 

(    )  TECNOLOGIA 
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RESUMO – O excesso de informações e estímulos do mundo atual tem contribuído para o aumento 

da dificuldade de concentração e atenção dos alunos durante as aulas. Diante disto, este trabalho 
constitui-se de uma investigação-intervenção na sala de recursos multifuncional (SRM) do tipo 1, que 
atende alunos com transtornos globais do desenvolvimento (TGD) e deficiência intelectual, em uma 
escola da rede estadual de ensino. O projeto de extensão “Ioga: Uma metodologia alternativa na sala 
de recursos” está veiculado ao Programa de Desenvolvimento Educacional da Secretaria Estadual de 
Educação e será desenvolvido no segundo semestre de 2013 e no primeiro semestre de 2014. A Ioga 
na Educação é uma metodologia criada pela professora Micheline Flak na década de 70 em Paris, e 
foi introduzida no Brasil em 2001. Este método utiliza exercícios respiratórios e posturas de Ioga em 
sala de aula e tem se mostrado bastante eficiente para melhorar a atenção e a concentração dos 
alunos. Os objetivos deste trabalho são de desenvolver exercícios de Ioga na Educação em alunos 
atendidos na SRM e melhorar a atenção e concentração destes alunos, visando obter melhor 
rendimento escolar. A metodologia utilizada será a pesquisa-ação. Os alunos da SRM serão 
observados e realizarão exercícios de Ioga em momentos da aula em que estão mais dispersos. 
Espera-se que após a realização da prática, os alunos apresentem melhor desenvolvimento 
psicológico, físico e intelectual. 
 
 
PALAVRAS CHAVE – Ioga na educação. Sala de recursos. Dificuldades de atenção e concentração. 

 


