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EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

UNIDADE TEMÁTICA: Esportes. 

OBJETOS DO CONHECIMENTO: Esportes paralímpicos. 

 

Basquete de cadeira em rodas 

 

Praticado inicialmente por ex-soldados norte-americanos que 

haviam saído feridos da Segunda Guerra Mundial, o basquete em 

cadeira de rodas fez parte de todas as edições já realizadas dos 

Jogos Paralímpicos. No Brasil, a modalidade tem forte presença na 

história do movimento paralímpico, sendo a primeira a ser 

praticada no país, a partir de 1958, no Clube do Otimismo, no Rio 

de Janeiro, por iniciativa de Robson Sampaio de Almeida e pela 

ação do técnico Aldo Miccolis.  

As cadeiras de rodas utilizadas por homens e mulheres são 

adaptadas e padronizadas pelas regras da Federação 

Internacional de Basquete em Cadeira de Rodas (IWBF). O jogador 

deve quicar, arremessar ou passar a bola a cada dois toques dados 

na cadeira. As dimensões da quadra e a altura da cesta seguem o 

padrão do basquete olímpico. São disputados quatro quartos de 10 minutos cada. No Brasil, a 

modalidade é administrada pela Confederação Brasileira de Basquete em Cadeira de Rodas 

(CBBC). 

Fonte: cpb.org Acesso em 23/07/2020 

 

Regras Equipe Gênero 

São as mesmas do basquete olímpico, com adaptação de 

que cada jogador deve quicar, arremessar ou passar a 

bola a cada dois toques de dedo na cadeira. 

Em quadra, 5 

atletas por time. 

Feminino e 

masculino. 

 

Classes do Basquete em cadeira de roda. 
Na classificação funcional, os atletas são avaliados conforme o comprometimento físico-motor em 

uma escala de 1 a 4,5. Quanto maior a deficiência, menor a classe. A soma desses números da 

equipe em quadra não pode ultrapassar 14. 
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Veja o exemplo abaixo. 

 

Fonte: cpb.org Acesso em 23/07/2020 

 

Se for possível, veja o vídeo a seguir para complementar o seu aprendizado: 

https://youtu.be/DomzTPK8414 

 

 

1- Identifique a imagem que corresponde ao basquete em cadeira de rodas e circule-a. 

  

  

Fonte: pt.vecteezy.com Acesso em 23/07/2020 

 

 

 

 

https://youtu.be/DomzTPK8414
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2- De acordo com o texto, assinale a alternativa correta: 

 
a) Em quadra, 7 atletas por time. 

b) Em quadra, 6 atletas por time. 

c) Em quadra, 5 atletas por time. 

d) Em quadra, 8 atletas por time. 

 

 

3- Vamos vivenciar uma brincadeira que nos aproxima do basquete de cadeira de rodas? 

Chame um familiar para participar com você. 

 

Materiais necessários:  

 
  

2 Baldes Fita adesiva Bola de meia 

Fonte: Freepik.com Acesso em 23/07/2020 

 

Como jogar: 

Para vivenciar o basquete em cadeira de rodas, é necessária uma cadeira de rodas 

adaptadas para o esporte, como possivelmente você não possui, vamos vivenciar essa 

prática de uma forma diferente. 

 Desenhe com a fita adesiva um grande retângulo no chão e divida-o em dois. 

 Em seguida, coloque um balde em cada extremidade. Essa será sua quadra. 
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 O jogo consiste em fazer a cesta sem tirar o bumbum do chão. Para isso, os 

participantes deverão se sentar no chão, podendo se movimentar sem se levantar. 

Todos os movimentos serão feitos arrastando o bumbum no chão. 

 Para iniciar, os participantes se sentam um de frente para o outro, em seus espaços 

no retângulo. Cada aluno ficará com um lado do retângulo, em seu campo. 

 Com as bolas de meia em mãos (se possível), pelo menos 3 para cada, os 

participantes devem arremessar para o alvo, que são os baldes do lado adversário. 

Os dois devem começar juntos (conte 1, 2, 3 e já!). 

 Lembre-se que o adversário que também terá o objetivo de fazer a cesta em seu 

campo, dessa forma, você precisará defendê-lo. 

 O participante que conseguir fazer mais cestas no tempo determinado (2 minutos), 

ganha o jogo. 

 


