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Resumo: Para se refletir sobre diferentes metodologias de ensino em atividades docentes, está ocorrendo 
em diferentes países, propostas e inovações no processo educacional. Entre essas indicações encontram-
se procedimentos para as pessoas com deficiência e entre esses indivíduos com necessidades especiais, 
estão as crianças que possuem o Transtorno de Déficit de atenção. Estudos  têm mostrado que esse 
distúrbio tem interferido significativamente na aprendizagem escolar, pois freqüentemente nas escolas, se 
constata que algumas crianças são levadas à coordenação por não conseguirem acompanhar a 
aprendizagem, em detrimento da dificuldade de concentração, da inquietude, impulsividade e hiperatividade 
das mesmas. Sendo assim esse trabalho visa verificar a contribuição da prática de Educação Física para o 
progresso na aprendizagem de crianças que apresentam Transtorno de Déficit de Atenção. O presente 
artigo caracteriza-se como  pesquisa bibliográfica onde o pesquisador somente utiliza publicações 
impressas ou eletrônicas. A estimativa para a conclusão desse artigo é de que o mesmo possa dar suporte 
aos professores da área de Educação Física, pois, eles possuem uma grande experiência com um numero 
vasto de alunos. Isso significa que os professores de educação física devem trabalhar com cada criança 
para identificar as possíveis áreas de distúrbio de aprendizagem e ajudá-las a desenvolverem estratégias 
de adaptação e superação; podem ajudá-las a notar seus pontos fortes e em alguns casos, seus grandes 
talentos, e dar valor ao fato de serem especiais em todo o contexto. 
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