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Atividade Física de alunos lesionados nas aulas de Educação Física  

 
Quando um aluno se apresenta na aula de Educação Física com uma lesão é frequente pensar que está 
impedido de realizar qualquer atividade ou exercício físico. 
 
Contudo, tal pode não corresponder à verdade. As lesões temporárias ou as incapacidades 
permanentes não são impeditivas de realizar toda e qualquer atividade. 
 
A Educação Física é uma disciplina que, nesta escola, devido às características das suas instalações 
e da quantidade de material desportivo que possui, permite oferecer aos alunos a possibilidade de se 
continuar a desenvolver competências físicas, mesmo quando estão alguma lesão. 
 
Embora a incidência de lesões nas aulas de Educação Física lecionadas nesta escola seja muito baixa, 
tem-se verificado que um número relevante de alunos chega à escola com lesões contraídas durante 
a realização de atividade física desportiva em contexto extraescolar, em particular no que se refere à 
participação no desporto federado. 
 
Apesar de ser pouco frequente, também aparecem na escola alunos com limitações permanentes que 
não devem ou não podem deixar de usufruir do direito de melhorar as suas competências físicas. 
 
Ao longo das últimas décadas temos assistido a uma evolução crescente no número de praticantes e 
no número de modalidades desportivas realizadas por indivíduos com limitações permanentes. Nessa 
medida, as atividades físicas realizadas por esses indivíduos podem ser transferidas para a realidade 
escolar, e para um contexto de limitação física temporária. 
 
É importante notar que a prática de atividade física desportiva por indivíduos com limitações 
permanentes está sujeita a vários fatores. Um desses fatores é a ausência de dor durante a realização 
dessas atividades. O mesmo tem de acontecer em contexto escolar, isto é, um aluno com uma lesão 
temporária não deverá realizar uma atividade que lhe provoque dor, desconforto ou que dificulte a 
sua recuperação. 
 
A realização de atividade física nas aulas de Educação Física por alunos com limitações está 
regulamentada na legislação Açoriana (n.º1 do artigo 29.º do DLR n.º 12/2013/A) e na legislação 
Madeirense (n.º 4 do artigo 15 do DLR n.º 2172013/M). Já na legislação Nacional, o estatuto do aluno 
revela omissões, isto é, apenas apresenta a possibilidade do aluno ser dispensado da realização de 
atividade física. 
 
O próprio programa da disciplina de Educação Física do 3.º ciclo do ensino básico foca este aspeto, 
ao referira que “a diferenciação de objetivos e atividades formativas é também uma necessidade 
evidente quando se trata de não excluir das aulas de Educação Física alunos temporariamente 
impedidos ou limitados na realização de atividades físicas” 
 
A disciplina de Educação Física é muito mais que praticar um desporto, e é mesmo muito mais do 
que adquirir competências em várias modalidades desportivas. Nesta disciplina pretende-se 
igualmente promover a criação de hábitos para a vida, baseados na responsabilidade, na cooperação, 
na solidariedade, na ética, na consciência cívica. 
 
Na vida de um qualquer cidadão sem limitações físicas, são raras as situações em que este se coloca 
na posição de outros que possuem dificuldades permanentes. Na Escola e na Educação Física escolar, 
os alunos, estando ou não limitados, têm a oportunidade de experimentar atividades usualmente 
realizadas por indivíduos com essas limitações.  
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Modalidades desportivas como o Goalball, realizada por pessoas com deficiência visual, ou o Boccia, 
praticado por indivíduos com paralisia cerebral, começam a ser introduzidas na prática escolar, no 
âmbito de uma formação multilateral e da formação para a consciência cívica. 
 
Muitas outras modalidades constam do programa paralímpico e podem igualmente ser praticadas por 
indivíduos sem limitações, ou com limitações parciais temporárias. 
 
Um aluno que está lesionado, mas que tem a possibilidade e a capacidade física de ir à escola, às 
aulas, tem a capacidade de realizar atividade com os membros superiores como escrever, de realizar 
atividade com os membros inferiores como se deslocar pela sala, é um bom candidato a manter a 
prática de atividade física, ainda que de modo condicionado.  
 
Em virtude de muitos condicionalismos associados à disciplina de Educação Física, nem sempre será 
possível assegurar uma elevada densidade de exercícios por parte de alunos com limitações 
temporárias. Contudo, qualquer tempo de prática será tempo proveitoso, seja para o treino e 
desenvolvimento de competências na realização de um determinado gesto técnico, seja para o 
desenvolvimento do espírito de colaboração e de cooperação, seja para a reflexão sobre valores como 
a solidariedade. 
 
Neste sentido, o presente documento procura contribuir para o fomento da atividade física regular, 
adequada às limitações temporárias ou permanentes dos alunos.  
 
É ainda importante notar que as lesões articulares são as principais causadoras de limitações físicas. 
É frequente aparecer nas aulas de Educação Física alunos com entorses nas articulações dos dedos 
das mãos ou com entorses no tornozelo. Com menos frequência aparecem alunos com fraturas dos 
membros inferiores e/ou superiores.  
 
Sugerem-se em seguida atividades que podem ser realizadas por estes alunos, no âmbito da prática 
desportiva em várias modalidades. Tem-se em consideração que no plano plurianual de atividades 
físicas desportivas a lecionar e avaliar nesta escola estão identificadas as seguintes modalidades: 
Andebol, Basquetebol, Futebol, Voleibol, Ginástica, Atletismo, Badmínton, Ténis de mesa, Dança e 
Natação. Tem-se ainda em conta que na escola existem condições materiais para realizar outras 
modalidades como o Corfebol, o Floorball, a Orientação ou o Frisbee. 
 
Quando o aluno apresenta uma limitação num membro superior, seja em resultado dum entorse num 
dedo, ou mesmo quando está com membro fraturado, pode realizar atividade física utilizando o outro 
membro, favorecendo em algumas situações, o desenvolvimento da competência da lateralidade.  
 
Contudo, será sempre relevante assegurar que a atividade proposta cumpra os seguintes requisitos: 1 
– a densidade e intensidade da tarefa garantam a ausência de dor no membro lesionado; 2 – a 
característica da tarefa limita claramente o agravamento da lesão resultante de qualquer contato físico.  
 
Exercícios sem deslocamento, utilizando exclusivamente o membro superior livre, podem ser uma 
solução para continuação da atividade física e para o desenvolvimento de competências.  
O treino da técnica de lançamento no Basquetebol pode ser proposto nestes casos. É igualmente 
possível propor competições de lançamento com um parceiro da turma. 
Verificando-se a ausência de dor na sequência da mobilização do trem superior, é possível propor 
muitas outras atividades, seja exercícios individuais ou exercícios de pares. A realização de 
batimentos frente a frente, na modalidade de Badmínton ou na modalidade de Ténis de mesa, podem 
ser boas opções.  
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No Andebol pode ser proposto a realização de competições de remate para alvos específicos e no 
Voleibol poderá ser desenvolvida a lateralidade realizando o serviço por cima com o membro superior 
não limitado. 
Mesmo da modalidade de Natação, desde que não se verifique dor, podem-se propor exercícios de 
treino e desenvolvimento de competências na respiração e na pernada, sem recorrer à braçada. 
Outro exemplo da manutenção da prática de atividade física, quando se está lesionado num membro 
superior, pode ser encontrado na modalidade Futebol. Verificando-se a impossibilidade do aluno 
integrar exercícios de contato físico, este poderá realizar tarefas, parado ou com deslocamento a 
reduzida velocidade, de passe – receção, de condução ou até de remate.  
Deve ser entendido que estas propostas não são as únicas, e desde que a criatividade esteja presente, 
podem ser apresentadas outras com relevância. Por exemplo, no Atletismo, pode-se treinar o 
lançamento do peso utilizando o membro superior não limitado.  Na Dança, o movimento dos 
membros inferiores não deverá condicionar ou agravar lesões existentes nos membros inferiores. 
 
Quando um aluno apresenta uma limitação num membro inferior, seja em resultado de um entorse ou 
até mesmo de uma fratura, é igualmente possível assegurar a continuidade da aprendizagem e do 
reforço de competências em diversas atividades físicas desportivas.  
Consoante a característica da lesão e o espaço em que a aula decorre, podem ser propostos exercícios 
em que o aluno se encontre sentado no solo ou esteja sentado em cadeiras. As atividades que poderão 
registar maior sucesso situam-se ao nível de modalidades como o Ténis de mesa, o Voleibol, o 
Basquetebol e o Badmínton. 
Um aluno sentado no solo ou em cadeira pode desenvolver as suas competências na realização de 
toques de sustentação em Ténis de mesa, pode devolver a bola de Voleibol, em toque de dedos, que 
lhe for lançada por um colega. Pode-se igualmente propor o treino da técnica de lançamento de 
Basquetebol estando na posição sentado e é também possível treinar o serviço longo de Badmínton.  
Existem muitas outras atividades que poderão ser propostas com alunos na posição sentado, seja de 
cariz individual, seja em exercício de pares com a colaboração de um parceiro não lesionado, ou até 
mesmo realizando competições lançamentos de precisão, isto é, utilizando um alvo específico. 
Embora nem todas as atividades físicas desportivas apresentem tantas potencialidades de adaptação, 
mais uma vez a criatividade pode ser um fator determinante. Por exemplo, no Futebol, um aluno na 
posição sentado pode realizar cabeceamento, após lançamento da bola de um parceiro, procurando 
dirigir a bola para uma zona específica. Mesmo na Natação, quando o nível de locomoção do aluno 
está condicionado, ele pode realizar atividade parado de treino da respiração ou, utilizando tapetes 
flutuantes, pode realizar deslocamentos em braçada, mantendo o tronco e ou membros inferiores em 
repouso. 
Por vezes as lesões nos membros inferiores são menos gravosas e o aluno pode deslocar-se a andar. 
Nestes casos existem muitas outras tarefas que podem ser propostas. A realização de passe-receção 
na posição parado em Floorball, a execução de passe-receção e de remate em Andebol, são algumas 
das opções de atividades. 
 
A prática de atividade física na modalidade de Natação por alunos com limitações já foi explorada 
nos exemplos anteriores. No entanto, existem várias lesões que condicionam de modo particularmente 
específico a realização de atividade nesta modalidade. 
As causas mais frequentes para a limitação específica da atividade da Natação são as alergias, as 
renites alérgicas, os problemas de pele, a onicocriptose (unhas encravadas). É importante considerar 
que em aulas de 45 minutos ou de 90 minutos, um aluno que esteja limitado poderá conseguir realizar 
tarefas apenas durante um período limitado, que pode ser de apenas poucos minutos.  
Contudo, se o objetivo for favorecer a integração do aluno na atividade do grupo turma, será 
importante motivá-lo a participar, nem que seja por alguns minutos. 
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Aos alunos que tenham unhas encravadas sugere-se que não deixem de realizar as aulas de Natação1. 
Contudo, poderá ser importante utilizar proteções para os dedos lesados2. 
Os alunos que consideram que possuem algum tipo de alergia ao cloro ou a produtos químicos que 
são utilizados no tratamento da água de piscinas, sugere-se que não deixem de realizar Natação. Neste 
capítulo, poderá ser interessante a leitura do seguinte artigo: “Chlorine Allergy - Reality or Myth?”3. 
Aos alunos com otites sugere-se a utilização de proteções para os ouvidos. Aos alunos com 
conjuntivites a sugestão é de utilizar óculos para a Natação. Aos alunos com renites, sugere-se que 
mantenham uma medicação que reduza os efeitos dos químicos presentes na água e que utilizem 
protetores para o nariz4. 
 
Em suma, as lesões temporárias e as incapacidades permanentes não são fatores impeditivos da 
atividade física. É importante saber distinguir impedimentos parciais de impedimento totais e 
continuar a fomentar o desenvolvimento de competências e o alargamento de horizontes. 
A Atividade Física e a Educação Física deve ser um direito e um dever de todos. 
 
Horta, 15 de junho de 2014 
Manuel Campos 
 
  

                                                           
1 http://podpost.us/issue/october-november/article/can-you-swim-with-an-ingrown-toenail 
2 http://www.fisiostore.com.br/protetor-p-unhas-encravadas-unid.--ortho-pauher,product,OTPH-SG100,561.aspx 
3 http://www.acaai.org/allergist/allergies/Types/other-allergies/Pages/chlorine-allergy.aspx 

4 http://www.enjoy-swimming.com/nose-clips.html 


