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Introdução: Os Jogos Escolares Municipais Adaptados (JEMA) têm suas competições 
realizadas com base nas regras e metodologia da Special Olympics Internacional, em 
que os alunos com deficiência e seus parceiros (colegas sem deficiência) participam 
juntos do esporte unificado®. Sua sexta edição foi sediada na Universidade Pontifícia 
Católica de Campinas (PUCC) entre os dias 29 a 31 de agosto de 2016 e obteve maior 
número de participação desde sua criação, com 899 inscritos, entre alunos e professores 
de 32 escolas públicas de Campinas-SP. Objetivo: o presente trabalho se caracteriza 
como um relato de experiência sobre o JEMA, buscando descrever o evento como uma 
possibilidade de vivência e prática do esporte adaptado para todos, usando o esporte 
unificado® (alunos com e sem deficiência) em um mesmo contexto esportivo. 
Metodologia: Os Jogos aconteceram durante 3 dias, sendo o primeiro destinado à 
abertura e os outros dois às modalidades oferecidas, sendo elas: natação, atletismo, 
ginástica artística, ginástica rítmica, vôlei sentado, handebol e basquete unificado. As 
provas nas diferentes modalidades foram estruturadas para participação conjunta de 
alunos com e sem deficiência (parceiros), com adaptações para participação e 
desempenho de todos.  O evento ainda contou com a participação de 300 alunos e 14 
docentes da PUCC. Os alunos inscritos puderam vivenciar as modalidades esportivas 
oferecidas. Todos os participantes recebiam medalhas por participação. Resultados: As 
atividades desenvolvidas dentro de cada modalidade esportiva promoveram interação e 
inclusão entre os participantes, uma vez que todas as modalidades foram praticadas por 
alunos com e sem deficiência, no mesmo ambiente e tempo. Considerações finais: O 
JEMA se mostrou como uma possibilidade de envolvimento e prática esportiva 
conjunta por todos de acordo com os princípios inclusivos.  
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