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RESUMO 

Introdução: Em maio de 2012, o Projeto Esporte Adaptado completou 10 anos, ele 

começou em maio de 2002, com apenas 1 (um) professor na EM Consulesa Margarida 
Maksoud Trad e se chamava Projeto Driblando as Diferenças – Rede Municipal de 
Ensino/REME, com a proposta de treinamento desportivo adaptado para alunos com  
necessidades educativas especiais. O objetivo era oportunizar alunos com deficiência da 
REME, a vivenciarem o esporte, visando a participação dos mesmos em jogos com 
outros grupos de atletas. A escola nos permitiu, junto a Secretaria Municipal de Educação 
(SEMED) e a Divisão de Educação Especial, elaborar este projeto. Com a criação da 
Divisão de Políticas e Programas para a Educação Física Escolar da REME, o Projeto 
Driblando as Diferenças passou a ser regido por ela. No ano de 2003, a EM Consulesa 
Margarida Maksoud Trad virou pólo de atendimento do treinamento esportivo adaptado 
dos alunos com deficiência das escolas municipais da região, e neste mesmo ano fomos 
convidados pela Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul – 
FUNDESPORTE, para participar dos JEB’s, na categoria “atletismo adaptado”, na cidade 
de Brasília – DF, de onde voltamos com a 3ª colocação no resultado geral, essa 
conquista nos possibilitou que no ano de 2004, o projeto passasse a ter 3 professores e 
que cada um atendesse 3 escolas aumentando consideravelmente o números de alunos 
atendidos. Em 2007 a Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande teve uma 
reformulação em seu organograma e a Divisão de Políticas e Programas para a 
Educação Física Escolar da REME passou a se chamar “Divisão de Esporte, Arte e 
Cultura – DEAC”, e o Projeto Driblando as Diferenças – REME passou a se chamar 
“Projeto Esporte Adaptado na REME”. Objetivo: Que os alunos da REME desenvolvam 

as modalidades esportivas paralímpicas como atletismo, bocha, goalball, futebol de 7, 
voleibol sentado, tênis de mesa, para que eles participem de competições do CPB e da 
ANDE. Método: Treinamento esportivo sistematizado e ensino das regras das 
modalidades para alunos com deficiência da REME. Resultados: Neste contexto, o 

esporte torna-se uma das mais importantes ferramentas de inclusão social e nele a 
Divisão de Esporte, Arte e Cultura - DEAC, preocupado em contribuir para a evolução, o 
desenvolvimento e o aprimoramento humano de nossos alunos com deficiência, 
apresenta o “Projeto Esporte Adaptado na REME”, ele tem como missão divulgar o 

movimento paralímpico, melhorar as modalidades existentes, oportunizar e facilitar a 
implantação de novas modalidades coletivas para a prática do paradesporto nas escolas, 
que são oferecidas como atividades complementares no contraturno, por meio de 
profissionais com formação em Educação Física, remunerados pelo município em forma 
de aulas complementares ou de convocações, nossos alunos participam de competições 
estaduais, regionais e nacionais como o JOPARES – Jogos Paradesportivos da REME, 
Circuito Loterias Caixa Brasil Paralímpico - CPB, Regional de Bocha da ANDE, 
Paralimpíadas Escolares – CPB, Campeonato Brasileiro de Futebol de 7 - ANDE. 
Conclusão: Hoje o Projeto Esporte Adaptado na REME é uma realidade nas escolas 

municipais de Campo Grande-MS, conta com 15 (quinze) profissionais de educação 
física que atendem 45 (quarenta e cinco) escolas e aproximadamente 800 (oitocentos) 
alunos com deficiência.  
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