
 
         ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEBASTIÂO VAYEGO DE CARVALHO 
Nome do aluno:  Semana 18 
Professor: Abigail, Cláudia e Luciana Data: 22/07/2021 Turma: 4º Anos: A, B e C 
Componente Curricular: Ciências Entrega: 28/07/2021 

  Leia com atenção as instruções: 

 Escreva o cabeçalho e o nome da matéria: Ciências, se você for realizar as 
atividades no caderno. 

 A impressão é opcional. 

 Faça as atividades com capricho e letras legíveis. 

 Qualquer dúvida, fale com sua professora.  
 

Nesta aula, vamos estudar um pouco sobre “Paraolimpíadas”. Você sabe o que é? Já ouviu 
falar? 

Paraolimpíadas é uma versão dos Jogos Olímpicos adaptados para atletas portadores de 
deficiências físicas ou sensoriais. Todos as modalidades desportivas presentes nos Jogos 
Paraolímpicos devem ser reajustadas de acordo com as limitações dos competidores, como as 
regras de cada esporte, por exemplo. 

                                            Algumas modalidades:  

 

Os jogos Olímpicos ganharam novas datas após o adiamento 
por causa da Pandemia da COVID- 19. O Comitê Olímpico 
Internacional (COI), anunciou que a Olimpíada vai acontecer 
entre 23 de julho a 08 de agosto de 2021. Já a Paraolimpíada 
será realizada entre 24 de agosto a e 05 de setembro. 

Todos os protocolos de segurança serão seguidos no 
evento das Olimpíadas e Paraolimpíadas para que o vírus 
não se espalhe, e que todos os atletas possam participar 
em segurança. 
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-Natação. Entre outras modalidades. 

-Atletismo                                                                                                            

- Basquete em cadeira de rodas                                                                                                 

- Ciclismo                                                                                                                 

- Esgrima em cadeira de roda                                                                                                   

- Futebol de 5                                                                                                                 

- Futebol de 7                                                                                                                 

- Levantamento de peso                                                                                                                 

- Hipismo                                                                                                                   

- Remo                                                                                                                   

- Natação. Entre outras modalidades. 



 
Imagens de atletas Paraolímpicos em competições. 

                 

HTTPS//WWW.outdoor-path.online/mude/sua/vida  

Para participar, os atletas devem possuir deficiências físicas ou sensoriais, como amputações, 
paralisia cerebral, cegueira e deficiências mentais. As modalidades são adaptadas de acordo com 
as deficiências quanto nas estruturas de equipamentos, quadras e pistas. 

Através de projetos de inclusão social, estes atletas com deficiência conseguem se 
desenvolverem todo o seu potencial. Todos reconhecem que a dimensão psíquica, física e social 
do esporte Paraolímpico é muito significante para os atletas, mas também contribui para a 
construção de um mundo verdadeiramente pluralista, que sabe respeitar e conviver com as 
diferenças, sejam elas quais forem. 

As pessoas com deficiências, não precisam de nossa pena, ou de nossa compaixão, mas 
sim de estímulo, apoio e de oportunidades de acesso para, além do âmbito dos Jogos, 
para que tenham uma existência cotidiana, digna e feliz.  

Acesse o link assista ao vídeo: Esportes Paraolímpicos  

 Link:  https://www.youtube.com/watch?v=YDaTu4cEDZc 

 

Atividade 

Escreva um pouco sobre o que você entendeu e o que acha dos jogos paraolímpicos.  
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