
 

 

 
Projeto “Jogamos tudo, brincamos todos” foi promovido pelo curso de Desporto e Bem-Estar 

Politécnico de Leiria sensibiliza alunos do Ensino Básico para 

a importância da inclusão através de jogos motores adaptados 
 

Chegou hoje ao fim a fase piloto do projeto “Jogamos tudo, brincamos todos”, promovido pelo curso de 

Desporto e Bem-Estar da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais (ESECS) do Politécnico de Leiria, 

que durante cinco semanas levou os mais variados jogos motores adaptados aos alunos do 1.º ciclo do Ensino 

Básico da Escola Pátio da Inês, com o propósito de alertar e sensibilizar os mais novos para a importância da 

inclusão e fomentar noções relacionadas com a educação para a cidadania e respeito pela diferença. 

O projeto contou com a participação de duas turmas, do 1.º e 4.º anos, num total de 32 crianças. Ao longo 

das sessões foram propostos aos alunos jogos e desafios que tinham de ser executados com condicionantes 

de forma a replicar as experiências e sensações de uma criança com deficiência sensorial ou motora. 

Os jogos foram pensados com o objetivo de proporcionar aos alunos uma experiência de contacto com a 

deficiência, de uma forma lúdica e interativa, procurando assim o desenvolvimento de noções de respeito pela 

diferença. Com a implementação do projeto procurou-se ainda dar a conhecer aos alunos um conjunto de 

propostas de atividades inclusivas que lhes permitam criar contextos lúdicos e estratégias adaptativas 

passiveis de utilizar com os pares, de forma a contribuir para a criação de mais oportunidades para uma 

verdadeira inclusão de sucesso. 

«A participação das crianças neste projeto foi muito positiva, não só através de uma forte adesão a todas as 

atividades, como pelo entusiasmo revelado em todos os desafios», refere Raul Antunes, docente da ESECS 

e coordenador do projeto “Jogamos tudo, brincamos todos”.  

Leiria, 15 de junho de 2021 

Anexos: Fotografias das atividades e jogos realizados no âmbito do projeto. 

Para mais informações contactar:  

Midlandcom – Consultores em Comunicação 

Cristiana Alves * 939 234 512 * ca@midlandcom.pt  
Ana Marta Carvalho * 939 234 518 * amc@midlandcom.pt 
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