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RESUMO 

 

No presente estudo foi analisado e discutido o Projeto Político Pedagógico (PPP), 

no que se refere a distribuição das aulas de Educação Física e o tempo 

pedagógico disponibilizado em uma escola com ensino médio integral da Rede 

Pública Estadual de Ensino do município de Vitória de Santo Antão/PE. Nosso 

objetivo foi analisar a ocorrência da prática da Educação física Escolar, como 

também relatar intervenções educativas realizadas a partir de uma 

reorganização/otimização do tempo pedagógico disponibilizado ao professor. O 

trabalho trata-se de uma Pesquisa-Ação realizada numa escola pública do 

município de Vitória de Santo Antão/PE.  Inicialmente, foi realizada uma análise 

documental do Projeto Político Pedagógico da escola para entender a distribuição 

das aulas. Em seguida, foram realizados estudos tendo como balizadores teórico-

metodológicos o Materialismo-Histórico-Dialético, a Pedagogia Histórico-Crítico da 

Educação e a Abordagem de Ensino Crítico-Superadora da Educação Física. 

Buscou-se subsídios teóricos na literatura sobre Educação/Educação Física tendo 

como principais descritores: Organização do Trabalho Pedagógico; Tempo 

pedagógico; Educação Física Escolar; Para organização do tempo pedagógico 

necessário para aprendizagens significativas dos educandos foram desenvolvidas 

estratégias didáticas como: aulas expositivas dialogadas, vivências práticas, 

trabalhos  em  grupo, apresentações didáticas, parcerias interdisciplinares, e  

outros  dispositivos  de produção  para  aprendizagem. Constatamos que as 

intervenções para organização do tempo pedagógico realizadas possibilitou o 

acesso a prática corporal como também a construção do conhecimento 

aprofundado acerca dos conteúdos da Cultura Corporal, relacionados aos seus 

determinantes históricos, culturais, políticos, econômicos e também relacionados 

à realidade dos escolares. 

 

Palavras-chave: Organização do Trabalho Pedagógico; Tempo pedagógico; 
Educação Física Escolar; 
 
 
 

 



 
 

ABSTRAC 

 

In the present study the Political Pedagogical Project (PPP) was analyzed and 

discussed, regarding the distribution of Physical Education classes and the 

pedagogical time made available in a high school with the State Public School 

Network of the city of Vitória de Santo Antão / PE. Our objective was to analyze 

the occurrence of the practice of School Physical Education, as well as to report 

educational interventions made from a reorganization / optimization of the 

pedagogical time made available to the teacher. The work is a Research-Action 

carried out in a public school in the city of Vitória de Santo Antão / PE. Initially, a 

documentary analysis of the School's Political Pedagogical Project was carried out 

to understand the distribution of classes. Then, studies were carried out with 

theoretical-methodological beacons, Materialism-Historical-Dialectic, Historical-

Critical Pedagogy of Education and Approach of Critical Education-Overcoming 

Physical Education. Theoretical subsidies were sought in the literature on 

Education / Physical Education, having as main descriptors: Pedagogical Work 

Organization; Pedagogical time; Physical School Education; In order to organize 

the pedagogical time necessary for meaningful learning of the learners, didactic 

strategies were developed, such as: expository dialogues, practical experiences, 

group work, didactic presentations, interdisciplinary partnerships, and other 

production devices for learning. We found that the interventions to organize the 

pedagogical time made possible the access to corporal practice as well as the 

construction of the deep knowledge about the contents of the Body Culture, 

related to its historical, cultural, political, economic determinants and also related 

to the reality of the students. 

 

Keywords: Organization of Pedagogical Work; Pedagogical time; Physical School 
Education; 
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1. NTRODUÇÃO 

 

Para explanar sobre o tempo é necessário que se entenda de onde surgem e 

seus significados. A palavra tempo tem origem grega chronos que significa à soma 

entre o passado, o presente e o futuro (OLIVEIRA, et al, 2009), podendo ser 

classificado em duas eras, a era moderna e era atual. Na modernidade, o tempo é 

dado como linear onde os acontecimentos seguem uma cronologia, onde o presente 

é visto como referência para se pensar o passado e o futuro, o tempo atual se dá 

pelo sincronismo dos acontecimentos e não mais por sua expansão para o futuro 

(MARQUES, 2001). 

Em se tratando do tempo pedagógico, ele é realizado através de uma 

simultaneidade de acontecimentos no tempo/espaço escolar, que também é 

determinado pelo seu tempo, sendo disposto em um calendário anual onde ocorre a 

distribuição de conteúdos, materiais e atividades durante o ano letivo e o 

estabelecimento de horários para cada disciplina, onde professores se articulam 

dentro do seu tempo pedagógico para construção e execução dos planejamentos 

bimestrais, semestrais e anuais (OLIVEIRA, et al, 2009).  

A disciplina Educação Física apesar de fazer parte do currículo escolar, 

parece não ser compreendida como área do conhecimento importante para a 

formação dos escolares. Um exemplo desta situação se dá pelo fato das aulas 

serem poucas, normalmente duas aulas por turma durante a semana aulas estas 

identificadas no cronograma escolar e as distribuições das disciplinas da grade 

horária, fragmentadas e distribuídas em horários inconvenientes. Sendo assim, tem 

sido impedido aos escolares um tempo pedagógico suficiente para que se tenha, de 

fato, o trato com o conhecimento e aprendizado garantido (SOMARIVA, et al 2013). 

É esperado que as aulas de Educação Física tenha a mesma disponibilidade que as 

demais disciplinas na grade de horário, com pelo menos duas aulas germinadas, 

espaço e materiais adequados para que de certa forma o trato com o conhecimento 

tenha de fato efetivação, na tentativa de garantir o aprendizado dos escolares. 

Questionamo-nos se a organização do tempo pedagógico seja capaz de 

possibilitar aos escolares o trato com o conhecimento e aprofundamento acerca dos 

saberes/conhecimentos da Cultura Corporal?  
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Neste sentido, o presente trabalho tem como objetivo, analisar a ocorrência 

da prática da Educação física Escolar, como também relatar intervenções educativas 

realizadas a partir de uma reorganização/otimização do tempo pedagógico 

disponibilizado ao professor. 

Face ao exposto, a presente pesquisa se justifica pela necessidade de 

compreender como o tempo se estrutura na sociedade de consumo e como ele se 

desdobra no espaço escolar.  

Para alcançar tais finalidades o presente trabalho monográfico está composto 

por cinco capítulos. No primeiro capitulo analisamos os significados e concepções 

sobre o tempo vivido e como ele se estabelece na sociedade, no âmbito escolar e na 

prática docente enquanto tempo pedagógico. No segundo capitulo contextualizamos 

como o tempo pedagógico da disciplina Educação Física se materializa no chão da 

escola. No terceiro capítulo apresentamos a metodologia utilizada. O quarto capítulo 

refere-se às análises e discussões acerca do tempo da Educação Física. Por fim, 

apresentamos as considerações finais, na tentativa de atender o objetivo proposto. 
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2. CONSTRUÇÃO DO TEMPO: TEMPO ESCOLAR E TEMPO PEDAGÓGICO 

 

Ao explanarmos sobre o tempo pedagógico se fez necessário 

compreendermos como se concebe o tempo na natureza do ser social histórico e 

como esse tempo é estabelecido na sociedade. A necessidade de sobrevivência 

vivida pelos homens primitivos compôs a noção de tempo nesta época. A partir de 

referências temporais como os fenômenos da natureza, sendo eles os movimentos 

solar, lunar e das marés; as quatro estações do ano, entre outros, organizavam e 

guiavam o homem no mundo e na vida em sociedade (RODRIGUES, 2009). 

Bernhoeft (1942) relata que o primeiro apontamento sobre o tempo decorreu 

no ano de 1143 a.C. quando um chinês que se encontrava aprisionado produziu um 

livro (I Ching), onde destacava o tempo dividido em hexagramas, onde a vida do ser 

humano era representado em etapas, correlacionadas ao passado, presente e 

futuro.  

Sendo assim, o tempo ele se institui como um processo social construído pelo 

homem em toda sua existência histórica (COLETIVO DE AUTORES, 1992). 

 

Ele é a condição de tudo o que existe sem se deter no que existe, é o que 
origina a história sem se deduzir a ela, o que dá forma ao invisível, sendo 
ele mesmo invisível, enfim, trata-se daquilo que vemos e vivenciamos a 
todo instante, mas que não conseguimos dizer. (AFONSO; DUNAJEW, 
2006, p. 35). 

 

Com a evolução dos processos sociais e históricos, as referências e as 

contagens foram sendo modificadas. Atualmente, o tempo é determinado segundo 

uma noção cronológica, onde os fatos ocorrem em forma de sucessão de 

acontecimentos (CAMARGO; OLIVEIRA, 2009). 

No âmbito escolar, o tempo está atrelado aos processos educativos, os quais 

organizam o cotidiano escolar e conduzem o trabalho pedagógico. Portanto, além de 

ser fato cultural e prática social, o tempo na escola é institucional e organizativo. O 

tempo se torna uma construção social em frequente modificação e não é apenas 

compartilhado por aqueles que vivem o espaço escolar, mas também pelas famílias 

e por toda a comunidade (OLIVEIRA et al, 2009). 

Essa relação do tempo com a educação tem inicio em vários países da 

Europa, como no Brasil, no fim do século XVI. O tempo escolar se estrutura sob forte 
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influência das escolas jesuítas que utilizavam o Ratio Studiorum que se definia por 

um plano de estudos e um regime escolar, o curriculum, como forma de 

organização. Método que atualmente determina a institucionalização da escola 

pública autenticando o andamento do tempo sob o controle do Estado, sustentado 

por um currículo nacional. Sendo assim, o tempo escolar se efetiva alicerçado por 

um severo sistema de calendários, hábitos escolares, programas e projetos que tem 

a organização do ensino e a garantia da ordem social como objetivo central 

(RODRIGUES, 2009).  

O tempo pedagógico também está relacionado ao trabalho pedagógico do 

professor dentro da escola. Processo este vinculado ao ensino em sala de aula, ao 

trato e sistematização dos conteúdos de ensino, onde é organizado a partir da grade 

de horários definida pela escola. A grade também define todos os horários que 

compõem a rotina escolar, como chegada, saída, intervalos etc... (RODRIGUES, 

2009; COLETIVO DE AUTORES, 1992). 

Ao decorrer da organização das atividades nas escolas, a cada ano o tempo 

sofre subordinação e fragmentação “periódica” através das séries, graus de ensino, 

com suas horas/aula, seus bimestres. Ademais, além das atividades institucionais, o 

tempo pedagógico ainda é mais fragmentado a partir de períodos festivos e 

comemorativos, avaliações, reuniões de planejamento, provas, férias e outros 

(OLIVEIRA et al, 2009). 

Desta forma, a estruturação das atividades pedagógicas e a organização do 

tempo e da proposta curricular dependem da diversidade, dos interesses/disputas e 

das necessidades, os quais são os principais desafios do pensar pedagógico. Esta 

organização que consiste de um planejamento, efetivação de propostas de trabalho 

pedagógico e maneiras de intervenção e avaliação, determinam o trato com o 

conhecimento, os espaços e o tempo pedagógico e a normatização de valores a 

atitudes no espaço escolar (AGRIA, 2016; COLETIVO DE AUTORES, 1992). 

Segundo Oliveira et al (2009), os calendários são instrumentos de controle social e 

poder, carregados de sentidos e significados. “Os calendários são emblemas de 

poder e dominação, que expressam uma intencionalidade e circunscrevem os ritmos 

sociais”.  

Atualmente, existe um tempo implantado pelo mercado de trabalho que é 

determinado por uma lógica empresarial e produtivista. O modo de produzir vida no 

atual modelo capitalista estrutura e determina o tempo pedagógico, produzindo um 
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trabalho pedagógico que atende ao capital na formação do ser humano produtivo 

(CAMARGO; OLIVEIRA, 2009; SAVIANI, 2005). Desta forma, o tempo pedagógico 

está padronizado para formação de mão-de-obra, sendo o conhecimento tratado de 

forma aligeirada e fragmentado em disciplinas e estando estas a serviço do 

desenvolvimento de capacidades de aprendizagem reduzidas (FREITAS, 2003, p. 

27). Camargo et al (2009) afirmam que até há a tentativa de ampliar o tempo 

pedagógico, entretanto são desconsideradas as individualidades e necessidades 

dos escolares e a qualidade é posta em segundo plano.  Um exemplo dessa 

tentativa podemos nos referir ao Programa Mais Educação, que desde 2007 visa 

ampliar a jornada escolar dos escolares, com objetivo de buscar a melhoria da 

qualidade do ensino a partir de uma ampliação do tempo escolar.  

Visto que o tempo pedagógico e os calendários são práticas sociais 

historicamente construídas pelo homem conforme determinado momento histórico, a 

partir das relações de poder e seus interesses, estes podem ser reconstruídos e 

ressignificados para atender reais ou supostas necessidades humanas e 

educacionais. 
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3. REALIDADE DO TEMPO PEDAGÓGICO DA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 

 

Ao analisarmos a história da Educação Física Escolar brasileira, percebemos 

que a mesma esta atrelada ao paradigma da Esportivização que tem por objetivo 

estudar aspectos biológicos acerca do movimento humano (COLETIVO DE 

AUTORES, 1992). Neste sentido, o esporte se torna o conteúdo hegemônico nas 

aulas de Educação Física Escolar. Para intensificar este quadro, as aulas de 

Educação Física ainda se encontram bastante tradicionais, voltadas ainda para a 

disciplina, ordem e rendimento.  

O Coletivo de autores (1992) e Taffarel et al (1995) ainda destacam que o 

trato com o conhecimento nas aulas tem se restringindo apenas aos aspectos 

técnicos e táticos, impossibilitando uma visão de totalidade na medida em que trata 

os conteúdos de forma fragmentada e isolada da realidade. Ademais, ainda segundo 

os autores, os outros conteúdos da cultura corporal do homem como as ginásticas, 

as lutas, os jogos, as danças e os conhecimentos sobre o corpo não são 

contextualizados nas aulas e, quando são, são desconsiderados os aspectos 

sociais, culturais, políticos e econômicos (COLETIVO DE AUTORES, 1992). Desta 

forma, a Educação Física continua descaracterizada devido a sua herança tecnicista 

e aos seus diferentes papéis conservadores assumidos por ela na sociedade 

(SOMARIVA, et al 2013). 

 

Por isso se afirma que a materialidade corpórea foi historicamente 
construída e, portanto, existe uma cultura corporal, resultado de 
conhecimentos socialmente produzidos e historicamente acumulados pela 
humanidade que necessitam ser retraçados e transmitidos para os alunos 
na escola (COLETIVO DE AUTORES, 1992, p.44). 

 

Apesar do aparato legal que norteia a presença da Educação Física como 

Componente Curricular obrigatório da educação básica integrada à proposta 

pedagógica da escola, ajustando-se às faixas etárias e às condições da população 

escolar, sendo facultativa nos cursos noturnos. (Lei nº 10.793/2003 - Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, Artigo 4º, § 3º), há ainda longo caminho a ser 

percorrido para o reconhecimento da área. 

A não participação do professor de Educação Física na maioria das escolas 

públicas no momento do planejamento, discussão e avaliação do trabalho 
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pedagógico da escola tem acarretado distanciamento do mesmo em relação ao 

restante da equipe pedagógica, situação que caracteriza a “pouca importância” do 

trabalho pedagógico da Educação Física Escolar (SOMARIVA, et al 2013). Sendo 

assim, com o professor afastado da disputa, o tempo pedagógico da disciplina 

Educação Física é encaixado na grade de horário escolar conforme decisão das 

demais áreas do conhecimento da escola, sendo disposta em horário inconveniente, 

sofrendo fragmentação e, consequentemente impossibilitando tempo 

pedagogicamente necessário para aprendizagens relevantes (SOMARIVA, et al 

2013).  

Ademais, atualmente a Educação Física também encontra fortes 

precariedades quanto ao espaço físico nas escolas para as aulas. Esta carência 

pode ser observada sob dois aspectos: o da não valorização social da disciplina e o 

descaso do poder público para com a educação das classes sociais menos 

favorecidas (SOMARIVA, et al 2013). É fato que a existência de local e espaços 

adequados para as práticas corporais dão ao professor melhores condições de 

trabalho e também influenciam diretamente na aprendizagem dos alunos.  

Face ao exposto a Educação Física necessita ser revista. Por esta razão, 

experiências têm colocado em prática uma organização do tempo pedagógico que 

prioriza diversos momentos educativos e avaliativos, a partir do trato do 

conhecimento relacionando constantemente teoria à prática e os conteúdos à 

realidade.  
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4. METODOLOGIA 

 

O presente trabalho trata-se de uma Pesquisa Ação, que segundo Thiollent, 

(1998) é um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada 

em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo.  

O trabalho pedagógico foi desenvolvido em uma escola da Rede Pública 

Estadual de Ensino do município de Vitória de Santo Antão – PE, a Escola de 

Referência em Ensino Médio José Joaquim da Silva Filho (antiga Polivalente), onde 

estiveram envolvidos alunos do 1º, 2º e 3º anos do ensino médio, no período de 

março a dezembro de 2015 Estas ações foram desenvolvidas a partir do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid/UFPE/CAPES).  

Para organização do tempo pedagógico, inicialmente, foi realizado um 

levantamento dos documentos oficiais/propostas da escola entre eles o Projeto 

Político Pedagógico (PPP). Foram elencados também, livros da área de 

Educação/Educação Física e artigos científicos indexados nas seguintes bases de 

dados: LILACS, SCIELO, DEsC tendo como principais descritores: Organização do 

trabalho pedagógico, Tempo Pedagógico e Educação Física Escolar. Em seguida, 

foi realizado um estudo reflexivo e análise crítica dos textos e artigos.  

Em seguida, foi desenvolvida a fase de observação sistemática, onde foram 

identificados e minuciosamente registrados em caderno de campo, a partir de 

descritores específicos, o ambiente físico e social, a organização do trabalho 

pedagógico da escola e da Educação Física e a rotina escolar através dos papéis, 

representações, opiniões, atitudes e comportamentos dos sujeitos (Apêndice 1).  

Os dados foram coletivamente (acadêmicos, professor supervisor e professor 

coordenador) analisados e refletidos de forma crítica e delimitados os temas a serem 

pesquisados. Em seguida, coletivamente, foi organizado o planejamento dos 

processos de ensino-aprendizagem das aulas, a seleção e sistematização dos 

conteúdos, a escolha da estratégia didática e das avaliações. Este planejamento 

(Apêndice 3) foi reelaborado/reestruturado com a participação dos escolares, de 

acordo com seus anseios e necessidades.  

Logo após as aulas, foram construídos os relatos das aulas ministrada,  onde 

eram registrados todos os acontecimentos do inicio ao fim, foram registrados os 

seguintes elementos: Recordatório de aulas anteriores, problematizações, 

instrumentos avaliativos, etc.  (Apêndice 3). 
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Como subsidio teórico-metodológico para os estudos e ações docentes 

utilizamos o Materialismo-Histórico-Dialético (MHD) enquanto teoria do 

conhecimento; a Pedagogia Histórico-Crítica enquanto teoria pedagógica a qual 

apresenta cinco passos metodológicos que foram trabalhados nas aulas, que são: 

prática social, problematização, instrumentalização, catarse e nova prática social 

(SAVIANI, 1991), por fim a Concepção Crítico-Superadora como metodologia da 

Educação Física a qual faz fortes críticas ao modelo tradicional da Educação Física 

Escolar trazendo proposições críticas e superadoras ao modelo vigente (COLETIVO 

DE AUTORES, 1992). 

As aulas de Educação Física foram desenvolvidas duas vezes por semana, 

sob o acompanhamento do professor da escola e professor orientador. Nas aulas, 

foram contemplados os conteúdos das ginásticas e saúde que foram vivenciados 

através das seguintes estratégias didáticas: aulas expositivas dialogadas, vivências 

práticas, estudos dirigidos, trabalhos em grupo, apresentações didáticas, debates, 

pesquisa escolar, parcerias interdisciplinares, e outros dispositivos de produção das 

aprendizagens no âmbito do ensino/pesquisa/extensão.  

As ações educativas foram direcionadas a estimular comportamentos e 

atitudes participativas, interativas, autônomas, argumentativas, dialógicas, criativas, 

críticas, reflexivas, interpretativas e explicativas onde a produção do conhecimento 

foi direcionada à descoberta do sentido/significado da expressão corporal enquanto 

linguagem e contextualizando-a, historicizando-a, relacionando-a ao cotidiano e às 

representações sociais coletivas, criando/recriando novas possibilidades de ação 

crítica/consciente (TAFFAREL, 1994). 
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5. ANÁLISE E DISCUSSÃO 

 

A realização do trabalho pedagógico na escola de Vitória de Santo Antão, 

possibilitou alguns resultados. Após o período de observações e análises críticas 

dos documentos/propostas da escola percebeu-se um grande distanciamento entre 

o escrito e o realizado em relação às práticas e aulas da disciplina Educação Física.  

O escrito está relacionado as propostas educativas da escola  que esta 

alicerçada a metodologia participativa e interdisciplinar com intuito de 

transdisciplinaridade criativa, incentivadora tornando o educando um ser capaz de 

construir o seu saber tomando para si parte da responsabilidade em busca de 

desempenhar uma ação na sociedade como cidadão. O que não condiz com a 

prática docente nas aulas de Educação física realizada e analisada pela fase da 

observação. 

Neste sentido, o trabalho pedagógico da Educação Física encontrava-se 

desorganizado, sem planejamento e mal avaliado pelo professor da disciplina com 

relação a aprendizagem dos escolares, desta forma as aulas de algumas turmas 

encontravam-se na grade de horário de forma fragmentadas e sem nenhum trato 

com o conhecimento, consequentemente, o tempo pedagógico destinado ao 

professor não era aproveitado e não era dirigido de forma que possibilitasse 

aprendizagem dos escolares.  

Ademais, as aulas tinham caráter esportivo e segregatório onde meninos 

utilizavam o tempo de aula da Educação Física para jogar futebol ou a velha e 

conhecida “pelada”. Ao mesmo tempo, meninas aproveitavam o tempo para 

descansar. Sendo assim a Educação Física Escolar era vista como um momento de 

recreação e descontração, levando a um verdadeiro retrocesso em relação à função 

da mesma enquanto uma disciplina pedagógica. 

A organização do tempo pedagógico se deu a partir de um planejamento 

didático no qual foram selecionados e sistematizados os conteúdos a serem 

abordados nas aulas, escolhas das estratégias didáticas discorridas durante o 

trabalho, por fim as avaliações que findam os resultados do processo ensino 

aprendizagem dos escolares.  

Logo após o planejamento aconteceram as intervenções, onde os educandos 

perceberam que a disciplina passou a ter de fato aulas planejadas com início, meio e 

fim. Os escolares começaram a reconhecer a Educação Física enquanto área do 
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conhecimento e perceberam também que a mesma havia possibilitado a vivência de 

diversas práticas corporais naquele semestre. 

A organização do tempo pedagógico se remeteu a organização de um 

planejamento didático o qual não se encontrava exposta pela atual administração do 

professor da disciplina Educação física percebida logo após a fase de observação, 

esta organização possibilitou acesso as práticas dos conteúdos da cultura corporal, 

aproveitando o tempo que a disciplina tinha disponível, trabalhando também com 

vários instrumentos avaliativos, resumos, apresentações didáticas, pesquisas 

didáticas entre outros, os quais possibilitaram aprofundamento dos  conteúdos a 

partir da discussão e reflexão relacionados aos seus determinantes históricos, 

culturais, políticos, econômicos.  

A partir das problematizações os conteúdos foram vivenciados, discutidos, 

refletidos, sistematizados e reelaborados. Ademais, foi identificado que, a partir dos 

instrumentos avaliativos utilizados durante as aulas, houve um salto qualitativo em 

relação à aprendizagem dos educandos. Percebeu-se que os alunos apresentaram 

domínio dos conteúdos saberes da Educação Física nas capacidades de escrita, 

argumentativa, interpretativa e poder de reflexão foram ampliados conforme se 

concretizavam as aulas. 

Ademais o PIBID proporcionou uma inclusão do acadêmico ainda em 

formação, com acesso direto ao seu âmbito profissional fazendo-o vivenciar e refletir 

sobre a sua prática docente em relação as dificuldades e facilidades encontradas 

neste meio.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esse trabalho objetivou inicialmente realizar uma breve discussão sobre como 

se estabelece o tempo na sociedade e o tempo pedagógico no âmbito escolar. 

Pudemos perceber que o tempo é uma ferramenta histórica construída pelo homem, 

fator este que determina todas as sucessões de acontecimentos na sociedade. No 

âmbito escolar o tempo é determinado pelo currículo no qual está atrelado as 

atividades e os intuitos educacionais que conduzem o trabalho pedagógico e o 

tempo pedagógico do professor. O tempo escolar se encontra reduzido, muitas 

vezes, por atividades culturais, sociais que também são desenvolvidos dentro da 

escola, as quais acabam por acarretar um tempo pedagógico fragmentado, com trato 

com o conhecimento precário e, consequentemente, reduzidas possibilidades e 

capacidades de aprendizagens por parte dos escolares. 

Vimos também que a Educação Física enquanto disciplina pedagógica ainda 

não é reconhecida como área do conhecimento tanto quanto deveria ser. Seu tempo 

pedagógico é reduzido apenas em espaços como quadra poliesportiva, onde são 

tratados apenas os aspectos técnicos e táticos da área, a partir de seleção e 

segregação, descontextualizando das aulas os aspectos históricos, sociais, políticos, 

econômicos e etc. 

Para superação deste quadro defendemos que a função da Educação Física 

seja de propiciar o acesso aos conteúdos da cultura corporal, a partir de um 

processo de ação-reflexão-ação, propiciando assim trato com o conhecimento a 

partir da totalidade dos conteúdos, relacionando teoria a prática e contextualizando 

os conteúdos às realidades dos escolares. 

O segundo objetivo do trabalho que foi reorganizar o tempo pedagógico da 

disciplina Educação Física na escola pública proporcionou melhoria no ensino a 

partir do momento em que se passou a existir, de fato, aulas com planejamento, 

objetivo e avaliação claros e definidos coletivamente. Para aproveitamento do tempo 

em sala de aula foram utilizados diversos instrumentos avaliativos em diferentes 

contextos como: aulas expositivas dialogadas, seminários, provas, resumos, 

pesquisa escolar, juris e outros dispositivos de produção. Com relação às 

aprendizagens dos escolares, os mesmos apresentaram uma perspectiva ampliada 

dos conteúdos, expressa na qualificação das competências de escrita, 

argumentativas, expositiva, dialógica, de observação, de imaginação, de 
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comparação, de organização e sistematização dos dados, de sínteses, da 

interpretação crítica, da elaboração e da tomada de decisões. 

Ademais, a pesquisa realizada a partir do PIBID possibilitou uma reflexão 

profunda acerca dos pressupostos teórico-epistemológicos do trabalho pedagógico e 

do tempo pedagógico, o que auxiliou e tem auxiliado na construção de um ato 

pedagógico/trabalho pedagógico contra-hegemônico e, de fato, relacionado à uma 

formação humana comprometida com a emancipação humana.  
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APÊNDICE 1. Protocolo de observação/Conjuntura Escolar 

 

1. Bolsistas: 
 

2. Local e período das observações:  
 

3. Relato do ambiente social, da organização escolar e da estrutura física 
da escola:  
- caracterização sócio-econômica da comunidade e da escola;  
- história da escola e da Educação Física na escola;  
- quantidade de alunos, professores e funcionários;  
- titulação e formação dos professores;  
- perfil dos alunos;  
- funcionamento geral (integral/semi-integral, horários, merenda escolar, aulas 
gerais e de Educação Física etc);  
- número de salas, quadra esportiva, biblioteca, laboratórios, secretarias, 
banheiros, espaços de convivência/pátio, cantina, refeitório, material 
didático/esportivo etc.  
 

4. Relato da organização do trabalho pedagógico da escola:  
- como se desenvolve a gestão escolar (processos decisórios); qual é a 
proposta curricular (PPC); quais são os objetivos definidos e avaliações 
desenvolvidas; qual é a lógica/concepção escolar (atender ao mercado de 
trabalho ou conscientização/emancipação); há reuniões de planejamento e 
avaliação; projetos são realizados na escola; há momentos de socialização 
dos saberes;  
- acerca dos professores, quais são: as condições de trabalho, a jornada de 
trabalho, a quantidade de turmas/componentes curriculares que é 
responsável, o nível de satisfação – reconhecimento e salário, a possibilidade 
de formação continuada.  
 

5. Relato da organização do trabalho pedagógico da Educação Física:  
- procedimentos de ensino: objetivos definidos; planejamento, seleção e 
sistematização dos conteúdos/saberes; metodologia utilizada; perspectivas da 
avaliação e instrumentos avaliativos; trato com o conhecimento e seus 
determinantes; estratégias didáticas utilizadas (aulas, vivências práticas, 
estudos dirigidos, trabalhos em grupo, seminários, debates, parcerias 
interdisciplinares, festivais e atividades de pesquisa e extensão); recursos de 
apoio didáticos criados e utilizados.  
 

6. Relato das aulas/aprendizagens:  
- os escolares entendem os objetivos da Educação Física e das aulas;  
- os escolares se interessam e participam das aulas e eventos;  
- há construção de conhecimento - quais aprendizagens ocorrem;  
- qual é a finalidade do processo avaliativo;  
- quais fatos, opiniões e comportamentos significativos foram observados;  
- quais foram os problemas apontados e as soluções apresentadas;  
- qual foi a importância do processo de observações para a construção do 
Planejamento e para Formação Acadêmica.  
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APÊNDICE 2. Ficha de avaliação da aula  
Trio:________________________________________________________________
____________________________________________________  
Data __/__/____ - Tema:________________________________________ 

 

Clareza dos objetivos/avaliação. Ficou clara, para os alunos, a proposta e 
avaliação da aula? As atividades foram contextualizadas e foram tratados os 
determinantes e temas transversais:  
 
 
 
 
 
.  

Relação dos procedimentos metodológicos com os conteúdos/saberes 
abordados:  
 
 
 
 
 
 

Experiências significativas - fatos/acontecimentos e comportamentos afetivos e 
atitudinais: 
 
 
 
 
 
 

Reflexão sobre a prática:  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 



29 
 

APÊNDICE 3. Temas dos blocos das aulas/Planos das aulas  

 

As aulas de Educação Física foram desenvolvidas pelos acadêmicos do curso de 

Licenciatura em Educação Física/CAV/UFPE com os alunos do ensino médio de 

uma escola do município de Vitória de Santo Antão, duas vezes por semana, sob 

acompanhamento do professor supervisor e professor coordenador no período de 

março a dezembro de 2015 envolvendo turmas do 1º, 2º e 3º anos do ensino médio.  

 

BLOCO 1  
GINÁSTICA E CORPO: UM PASSEIO PELA HISTÓRIA  

 
to um esporte;  

 
 

 

BLOCO 2  
EM BUSCA DO CORPO PERFEITO  

 
 

 

consumido.  
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QUADRO 1 PLANO DE AULA DE GINÁSTICA E CORPO: UM PASSEIO PELA 
HISTÓRIA (BLOCO I) 

 
 
1. Dados de Identificação  
Bolsistas- docentes:  
Local: Quadra coberta da Escola Polivalente  
Data:  
Horário:  
Participantes: alunos do ensino médio da Escola Polivalente  
Duração: Duas aulas  
Tema: História da ginástica e sua relação com o corpo  
 
2. Objetivos: Ao final da aula os alunos deverão:  

 história da ginástica;  

 

 

 

da ginástica.  
 
3. Conteúdos:  

 

 

 

 
 
4. Problematizações:  

 

 

anos?  

 

 
 
5.Atividades 

1° Momento  
 

Momento deleite:  
 

2° Momento  
 

Iniciaremos com a exposição de 
imagens acerca da temática e em 
seguida indagaremos:  

 
 

corpo e a ginástica  
 
vêm sofrendo ao longo dos anos?  
Logos após mostraremos outras 
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imagens que desta vez  
Irão expor os diferentes tipos de 
ginástica:  

você conhece?  

ginástica?  
 
Na sequência iremos propor uma 
atividade prática acerca  
dos movimentos básicos da ginástica: 
correr, girar, saltar,  
se equilibrar, arremessar, balançar, 
empurrar, escalar,  
trepar, se pendurar e se balançar.  

3° Avaliação  
 

Por fim será realizada uma roda de 
conversa com o objetivo de resgatar o 
que foi trabalhado em aula.  
 

 

Relato de aula 

História da ginástica e sua relação com o corpo  

Demos inicio ao Bloco I, que tem por temática “História da ginástica e sua relação 

com o corpo”. No primeiro momento nos dirigimos com a turma para a quadra onde 

aconteceu a aula e também seria o local para a vivencia das praticas corporais dos 

movimentos básicos da ginástica (girar, correr, saltar, pular, trepar, rolar e etc.)  

Após chegarmos à quadra e nos acomodarmos, iniciamos a aula realizando um 

breve recordatório sobre o que aprendemos na aula passada, na sequência 

expusemos cartazes com fotografias no que se refere a história da ginástica e seus 

tipos, o mesmo tinha como objetivo obter os conhecimentos prévios dos escolares, 

partindo de problematizações como: Quando surgiu à ginástica? O que é ginástica? 

Quais os tipos de ginástica que você conhece? A partir disto os escolares 

conseguiram conceituar a ginástica e seus diversos determinantes sociais. Logo 

após apresentamos e explicamos os movimentos básicos da ginástica e 

conjuntamente compreendemos as transformações que o corpo e a ginástica vêm 

sofrendo ao longo dos anos.  

Em seguida partimos para uma vivencia prática dos movimentos básicos da 

ginástica onde propusemos aos escolares que se dividissem em três grupos, no 

qual, em forma de rodízio passaríamos por todos os movimentos básicos 
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favorecendo-os as novas possibilidades de ação. Entre os três grupos foram 

vivenciados os movimentos básicos como:  

 

 

 

 

Por fim quando todos os escolares vivenciaram os movimentos básicos, realizamos 

uma roda de conversa a fim de resgatar tudo o que tínhamos aprendido durante toda 

a aula. 

 

FOTOS - Vivencia prática dos movimentos básicos da ginástica 
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PLANO DE AULA 
 

1. Dados de Identificação  
Bolsistas- docentes: 
Local: Quadra coberta da Escola Polivalente  
Data:  
Horário:  
Participantes: alunos do ensino médio da Escola Polivalente  
Tema: Ginástica enquanto um esporte  
 
2. Objetivos: Ao final da aula os alunos deverão:  

 

 

 

 
 
3. Conteúdos:  

ria da ginástica esportiva;  

 
 
4. Problematizações:  

 

 

a?  

 

 
 
5. Atividades: 

1° Momento  Momento deleite:  
 
 
 

2°Momento  

 

 

Começaremos com o vídeo 
didático com o intuito de resgatar 
os conhecimentos prévios dos 
escolares acerca da temática em 
questão, em seguida indagaremos:  

ginástica esportiva?  

ginástica esportiva no cotidiano?  

esportiva?  

modalidades da ginástica 
esportiva? 
Em seguida Vivenciar as 
diferentes modalidades da 
ginástica esportivas.  
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Após o termino da aula iremos 
pedir uma pesquisa que deverá 
ser entregue na semana seguinte. 
A turma será dividida em quatro 
grupos onde cada grupo deverá 
pesquisar e construir uma resenha 
com as seguintes temáticas:  

 

rítmica e os elementos/objetos que 
a compõe.  

 

olímpica.  
  
 

 

3° Avaliação  .  
 

Por fim será realizada uma roda de 
conversa com o objetivo de resgatar o 
que foi trabalhado em aula 

 
 

Relatório da aula   

Ginástica enquanto um esporte  

Iniciamos a aula com um breve recordatório do que tínhamos aprendido aula 

passada, na sequencia apresentamos um vídeo didático com o intuito de resgatar os 

conhecimentos prévios dos escolares acerca da temática em questão, neste vídeo 

apresentava a história da ginástica esportiva desde sua gênese, ao que se encontra 

atualmente, ou seja, todo o seu processo historicamente construído pelo homem.  

Logo após o vídeo demos inicio as problematizações: Quando e por que surgiu a 

ginástica esportiva? Ha movimentos básicos da ginástica esportiva no cotidiano? 

Todos têm acesso a ginástica esportiva? Tendo como objetivo ha construção do 

conhecimento acerca do tema juntamente com os escolares.  

Na sequência expusemos algumas imagens referentes as modalidades esportivas 

da ginástica e problematizamos: Quais são os nomes das principais modalidades da 

ginástica esportiva? Na sequência demos mais ênfase na ginástica rítmica e 

ginástica olímpica (artística). 

A fala dos escolares é nítida ao perceberem o quanto o homem sente a necessidade 

de sempre querer, mais, e mais, destacando o instinto competitivo do ser humano e 

o quanto isto é presente no cotidiano. Sem deixar de lado a cooperação que faz 

parte de um processo construtivo durante uma competição, buscando o objetivo 

comum que é sempre a vitória, que ainda permanece de caráter competitivo.  
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Em seguida, realizamos uma roda de conversa a fim de resgatar tudo que foi visto 

durante a aula.  

Após o termino da aula pedimos uma pesquisa que deveria ser entregue na semana 

seguinte, a mesma tinha como objetivo aprimorar os conhecimentos dos escolares a 

cerca das duas modalidades enfatizadas. A turma foi dividida em quatro grupos 

onde cada grupo deveria pesquisar e construir uma resenha com as seguintes 

temáticas:  

 

 

 

 

 
A mesma tinha como objetivo aprimorar os conhecimentos adquiridos em sala de 

aula e para uma breve familiarização com o conteúdo para uma melhor desenvoltura 

na vivencia pratica que seria realizada na próxima aula. E serviria como um dos 

métodos avaliativo do bloco I.  

 

FOTOS - Ginástica enquanto um esporte e suas modalidades esportivas 
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Relatório da aula   

Ginástica enquanto um esporte  

Continuamos com as aulas de ginástica sendo essa, Ginástica enquanto um 

esporte. Dirigimo-nos junto com os escolares para a quadra onde aconteceria a aula. 

Na mesma aconteceu a vivencia pratica das modalidades enfatizadas aula passada, 

ginástica rítmica e ginástica olímpica (artística). Iniciamos a aula com um breve 

recordatório do que tínhamos aprendido aula passada, na sequência propusemos 

aos escolares que se dividissem em dois grupos, por ordem do que tinham feito a 

pesquisa passada na ultima aula (os escolares que pesquisou sobre ginástica 

olímpica formou o primeiro grupo e isso serviu para o segundo grupo).  

Em seguida com os dois grupos formados, propusemos aos escolares a realizarem 

uma breve apresentação envolvendo todos os elementos de suas respectivas 

modalidades, e apresentassem para os seus colegas de classe. Para a construção 

da apresentação foi estipulado um tempo para que os escolares desenvolvessem 

seus trabalhos e disponibilizado materiais ao nosso alcance como: Bolas, arcos e 

bastões. 

Em seguida, quando todos terminaram suas atividades, um representante de cada 

grupo explicou para o restante da turma (que por enquanto aguardava sua vez) um 

pouco sobre a modalidade estudada e o que iriam realizar na apresentação, isto se 

deu a mesma forma para o outro grupo.  

Por fim realizamos uma roda de conversa a fim de resgatar tudo o que aprendemos 

durante a aula, e proporcionar um momento de reflexão sobre a teoria e a pratica. 

Com a seguinte problematização: será que precisamos ser atletas profissionais para 

realizarmos tal movimento? Muitos responderam que não, e a prova seria a aula de 

educação que acabaram de realizar. 
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FOTOS - Vivencia prática Ginástica enquanto um esporte 
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PLANO DE AULA 
 

1. Dados de Identificação  
Bolsistas- docentes:  
Local: Quadra coberta da Escola Polivalente  
Data:  
Horário:  
Participantes: alunos do ensino médio da Escola Polivalente  
Tema: A ginástica promove saúde?  
 
2. Objetivos: Ao final da aula os alunos deverão:  

 

 

 
 
3. Conteúdos:  

 

 
 
4. Problematizações:  

 

 

 
 
 
5. Atividades: 
 

1° Momento  
 

Momento deleite:  
 

2°Momento  
 

Iniciaremos com as seguintes 
indagações:  

 
 

 
Após as respostas iremos trazer o 
conceito de saúde segundo a OMS.  
Em seguida iremos dividir a turma em 
seis grupos e distribuir reportagens 
sobre a temática, onde os escolares 
deverão destacar os principais pontos 
abordados na mesma e na sequência 
debater acerca do que eles 
entenderam.  
Por fim passaremos um vídeo que 
retrata a realidade dos treinamentos 
esportivos na ginástica com o objetivo 
que os escolares compreendam que 
nem todas as formas de ginástica 
promovem saúde.  
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3° Avaliação  
 

Será realizada uma roda de conversa 
com o objetivo de resgatar o que foi 
trabalhado em aula.  
 

 

Relatório da aula   

A ginástica promove saúde?  

Continuamos com as aulas de ginástica sendo essa, a ginástica promove saúde? No 

primeiro momento fizemos um recordatório do que tínhamos aprendido aula 

passada.  

Em seguida apresentamos uma música como momento deleite: “Gentileza” de 

Vanessa da Mata, a mesma tinha como objetivo propor uma reflexão a cerca de 

como estamos agindo na sociedade em meio a tanto afazeres do dia-a-dia. Visto 

que a turma apresenta grupos isolados, que um simples bom dia se torna uma perca 

de tempo.  

Começamos perguntando aos escolares o que era saúde pra eles? Muitos 

responderam que saúde é estar bem fisicamente e psicologicamente, e a maioria 

falaram que saúde é não ter doença. Na sequência apresentamos a eles o conceito 

de saúde segundo a OMS (organização mundial de saúde) a partir disso os 

escolares conseguiram formular um conceito sobre saúde e compreenderam-na em 

seus diversos fatores sociais, político e econômico.  

Logo após perguntamos se a ginástica promove saúde? Alguns responderam sim e 

outros não, mas não conseguiram dar uma resposta concreta. Então fomos por 

partes, perguntamos quais os benefícios e malefícios da ginástica para a saúde? 

Para os malefícios responderam que poderia provocar lesões se executássemos os 

movimentos sem instrução de um orientador, exemplo disso as academias das 

cidades, e um estresse muscular e psicológico para os atletas profissionais da 

ginástica. Como beneficio seria, como um momento de lazer e aos atletas 

profissionais coube a realização profissional e o quadro de medalhas para o país.  

A partir desse rumo da discussão apresentamos um vídeo sobre a iniciação da 

ginástica esportiva com base no treinamento, o mesmo com objetivo de 

compreender quem nem toda prática de exercício físico promove saúde. As 

primeiras impressões dos escolares a cerca do vídeo foram de pena e indignação, 

citado por alguns como: tudo isso por uma medalha!  
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Durante a discussão os escolares conseguiram compreender que existem diversos 

fatores além do treinamento, que influenciam na tomada de decisão de algumas 

pessoas (sociedade), como: a cultura do país e suas políticas.  

Em seguida foi realizada uma roda de conversa a fim de resgatar tudo o que foi 

aprendido durante a aula. Para finalizar foi pedido um resumo de tudo que os 

escolares aprenderam durante, que também serviria como instrumento avaliativo. 

 

FOTOS - A ginástica promove saúde? 
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PLANO DE AULA 
1. Dados de Identificação  
Bolsistas- docentes:  
Local: Quadra coberta da Escola Polivalente  
Data:  
Horário:  
Participantes: alunos do ensino médio da Escola Polivalente  
Duração: Duas aulas  
Tema: O Circo e a Ginástica uma mistura que dá certo!  
 
2. Objetivos: Ao final da aula os alunos deverão:  

 

 

 

Circo;  

 

 
 
3. Conteúdos:  

 

 

 

nal e moderno com a ginástica.  
 
4. Problematizações:  

 

 

 

 

 
 
5. Material de apoio:  

 

 

 
 

6. Atividades: 

1° Momento  
 

Momento deleite:  

2°Momento  
 

Começaremos com as seguintes 
perguntas:  

comum?  

coisa?  
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Na sequência iremos trazer algumas 
imagens do circo de antigamente e 
problematizaremos:  

 

circo tradicional?  
 
Em seguida iremos mostrar um vídeo 
do Cirque du  
Soleil onde iremos perguntar:  

hoje?  
 
Logo após iremos convidar os 
escolares para vivenciar os 
movimentos/elementos básicos da 
ginástica circense.  
Na sequência organizaremos um 
teatro que deverá ser apresentado na 
semana seguinte com o objetivo de 
resgatar as práticas circenses de 
antigamente. A turma deverá ser 
dividida em cinco grupos.  

3° Avaliação  
 

Será realizada uma roda de conversa 
com o objetivo de resgatar o que foi 
trabalhado em aula.  
 

 

Relatório da aula   

O Circo e a Ginástica uma mistura que dá certo!  

Iniciamos relembrando a aula passada que foi sobre ginástica promove saúde. Em 

seguida começamos o assunto conceituando o circo, as diferenças entre o circo 

moderno e o tradicional e suas diferenças depois fizemos problematizações:  

 

Ginástica e circo são a mesma coisa?  

 

Eles responderam que o circo envolve elementos da ginástica, então fomos 

relembrar quais esses elementos.  
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Em seguida lembramos que no circo também há ginásticas que não são 

competitivas tais como:  

 

 

 

Novamente problematizamos com a turma para saber:  

 

 é o mesmo de hoje?  

 

Sistematizamos as respostas e percebemos que o circo de hoje já não tem a mesma 

essência que o de antes, através de imagens mostramos os circos e suas 

características, tais como: Domadores de animais selvagens, o custo para assistir é 

mais barato, o nível do circo enquanto status era o mesmo para todos os alvos e 

atualmente já não é assim, usamos como exemplos o Cirque Du Soleil, os 

participantes são ex atletas de ginástica que ao deixarem as competições tornam-se 

participante do circo, sendo trapezistas, contorcionistas etc., logo entrada para 

assistir as apresentações seriam voltadas para um público de classe mais elevado, 

enquanto no circo tradicional todos tinham acesso e os participantes aprendiam a 

profissão com os pais q assim perpetuavam a profissão.  

Para finalizar a aula passamos uma atividade para próxima aula, uma peça teatral 

onde representassem o circo, tendo os alunos a escolha de representar o tradicional 

ou o moderno. Por fim finalizamos com uma roda de conversar para que ouvíssemos 

a opinião de todos sobre o assunto e sobre o nosso modelo de aula, se estava bom 

ou se precisaria ser melhorado. 
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FOTOS - O Circo e a Ginástica uma mistura que dá certo! 
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Avaliação do Bloco 1 

 

Tema 
 

Ginástica 
enquanto um 

esporte 
 

A ginástica 
promove saúde? 

 

O Circo e a 
Ginástica uma 
mistura que dá 

certo! 
 

Instrumentos 
avaliativos 

 

Resenha 
 

Reportagem e 
debate 

 

Teatro 
 

Critérios 
avaliativos 

 

Coerência com a 
temática; 

 
Escrita; 

Organização e 

estrutura. 

Identificação da 
ideia central da 

reportagem; 
 

Capacidade de 
síntese; 

 

Participação ativa 
do grupo durante 
o debate (todos 
deverão falar). 

Coerência com a 
temática; 

 
Criatividade e 
desenvoltura; 
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PLANO DE AULA DE GINÁSTICA E CORPO: EM BUSCA DO CORPO PERFEITO 
(BLOCO 2) 
 

PLANO DE AULA 
 
 
1. Dados de Identificação  
Bolsistas- docentes: Ayran, Sylmaya e Williane  
Local: Quadra coberta da Escola Polivalente  
Data:  
Horário:  
Participantes: alunos do ensino médio da Escola Polivalente  
Tema: “Exercício Físico é sinônimo de saúde?”  
 
2. Objetivos: Ao final da aula os alunos deverão:  

 

 

 
 
3. Conteúdos:  

 

 

 
 
4. Problematizações:  

 

 promove saúde?  

 

 

 
 
5. Atividades: 
 

1° Momento  
 

Iniciaremos com a problemática:  
 

 
Logo após mostraremos um vídeo 
didático para melhor compreensão do 
conceito atual de saúde.  
Na sequência retornaremos o debate 
com as seguintes problematizações:  

 
 

em?  
 

2° Avaliação  
 

Por fim será feito um resgate de toda 
a aula, em uma roda de conversa.  
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Relato de aula 

Exercício físico é sinônimo de saúde? 

A aula iniciou-se com um resgate da aula de „ ginastica promove saúde? ‟ Onde 

tivemos como intuito enfatizar os conceitos atuais de saúde já vistos na turma e 

aprofunda-los. A partir disso apresentamos o tema a ser abordado em aula 

destacando a pratica de exercícios aeróbios e anaeróbios, inicialmente foi feito o 

diagnóstico da turma em relação a temática questionando-os sobre o que seriam 

exercícios aeróbios e anaeróbios, assim, pode-se observar pelas respostas da turma 

que essa era um tema novo para os escolares, ou nunca foi dada devida atenção na 

discussão desse tema. Apesar disso, através de uma das respostas de alguns 

alunos podemos observar que esse assunto já foi visto em outra disciplina, 

facilitando a assimilação do conteúdo pelos alunos.  

Levando em consideração os conhecimentos dos alunos conceituamos e explicamos 

exercícios aeróbios e anaeróbios, apresentando as diferenças biológicas entre eles 

e questionamos onde poderíamos identifica-los nas práticas físicas do cotidiano e na 

prática de atividades físicas, assim conseguimos deixar claro para o grupo, então, 

partimos para vivências praticas dentro de algumas atividades dentro de algumas 

atividades como, o contra-ataque no handebol e atividades com corda onde 

conseguimos apresentar para eles a predominância dos dois metabolismos e a 

reação do nosso corpo na realização deles.  

Finalizamos a aula com uma nova discussão com os alunos relembrando os 

conceitos vistos em aula, que através das atividades ficaram mais claros, e 

explicamos que há presença de todos os metabolismos, mas o que queríamos com 

a aula foi enfatizar características dos metabolismos aeróbio e anaeróbios e a 

predominância deles em determinadas atividades. 
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PLANO DE AULA 
 

1. Dados de Identificação  
Bolsistas- docentes: Ayran, Sylmaya e Williane  
Local: Quadra coberta da Escola Polivalente  
Data:  
Horário:  
Participantes: alunos do ensino médio da Escola Polivalente  
Duração: Duas aulas  
Tema: “Alimentação, suplementação e doping”  
 
2. Objetivos: Ao final da aula os alunos deverão:  

mais presentes e sua finalidade;  

 

 
 
3. Conteúdos:  

lidade de vida;  

 

 

 
 
4. Problematizações:  

 

 

a alimentação pode ser melhorada?  

 

 
 
5. Atividades: 

1° Momento  
 

Iniciaremos a partir de uma discussão 
sobre a alimentação em geral, 
apresentando pontos positivos e 
negativos, com as seguintes 
indagações:  

 
 

suplementação? Em que caso ou 
situação?  
 
Apresentaremos matérias de revistas 
e jornais aos alunos sobre o uso de 
suplementos e o doping, para que 
eles se familiarizem com os temas e 
aprofundem mais a discussão.  
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2°Momento  
 

Faremos uma divisão da turma em 
três grupos onde cada uma vai 
abordar um determinado tema que foi 
visto em aula e na aula seguinte os 
grupos iram realizar um júri simulado.  
 

3° Avaliação  
 

Por fim será feito um resgate de toda 
a aula, em uma roda de conversa.  
 

 

Relato de aula 

Alimentação, Suplementação e Doping  

Iniciamos a aula na quadra com o conteúdo da aula passada da qual o tema era 

Aeróbio e Anaeróbio, fizemos uma roda no centro da quadra, na qual os alunos 

sentaram-se ao chão juntos com nós professores, então os alunos se lembraram do 

assunto após as respostas iniciamos com o assunto Alimentação. Problematizamos 

o que é alimentação, então um aluno respondeu alimentação é ato de comer para 

viver, conceituamos de maneira científica, em seguida perguntamos se todo tem 

acesso a essa alimentação, os alunos logo respondem que ainda tem pessoas que 

não tem alimentação todos os dias, perguntamos alimentação é qualidade de vida, 

alguns responderam que sim outros responderam que não porque alguns comem do 

lixo.  

Logo após continuamos a aula com o tópico Suplementação apresentando algumas 

embalagens de suplementos distintos, os alunos começaram a falar a função de 

cada qual e citando quem usava, em seguida problematizamos o que era a 

suplementação, um aluno disse que é uso de determinados suplementos 

conceituamos de maneira sistematizada e fizemos outra pergunta quem pode usar, 

outro aluno respondeu que tomava porque foi indicado por outro amigo que fazia 

academia e o outro porque foi indicado na farmácia, em seguida perguntamos se era 

necessário o uso da suplementação, então responderam que algumas pessoas 

necessitavam ou por motivos de vaidade então falamos que o profissional da área 

de saúde quem deveria indicar e não amigos ou profissionais de academias e 

perguntamos se é necessário o uso de suplementação.  

Em seguida continuamos a aula com assunto de Doping fizemos problematizações 

sobre o significado os alunos responderam, significa uso de drogas em algum 

esporte, após essas respostas conceituamos, logo após perguntamos sobre a 
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finalidade do doping no esporte, logo responderam que ocorria porque os atletas 

queriam obter resultados melhores que seus concorrentes, em seguida perguntamos 

se existi o doping amador, responderam que sim, pois conhecem amigos que na 

academia faz uso sem a necessidade devida e usa apenas por vaidade, em seguida 

citaram exemplo de pessoas conhecidas que faleceram por uso indevido.  

Por fim fizemos uma roda de conversa para que os alunos pudessem discutir sobre 

os assuntos tratados em aula porém de maneira cientifica. 
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PLANO DE AULA 
 

1. Dados de Identificação  
Bolsistas- docentes: Ayran, Sylmaya e Williane  
Local: Quadra coberta da Escola Polivalente  
Data:  
Horário:  
Participantes: alunos do ensino médio da Escola Polivalente  
Tema: “Anorexia, bulimia, vigorexia”  
 
2. Objetivos: Ao final da aula os alunos deverão:  

e compreender o que é anorexia, bulimia e vigorexia;  

 
 
3. Conteúdos:  

 

 
 

 
4. Problematizações:  

Vigorexia? 

 

 
 
5. Atividades: 

1° Momento  
 

Iniciaremos problematizando acerca 
de:  

O que seria anorexia, bulimia e 
vigorexia? 
 
Em seguida passaremos um vídeo, 
fotos ou alguns documentários sobre 
o assunto.  
Logo após retornaremos o debate 
com as problemáticas:  

 
 

aconteça?  
 

Avaliação  
 

Em uma roda de conversa será feito 
um resgate de tudo que foi visto em 
sala durante a aula.  
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Relato de aula 

Anorexia, bulimia, vigorexia 

No primeiro momento os alunos nos pediram que a aula acontecesse na quadra pois 

não aguentavam mais ficar em sala de aula, o pedido foi atendido. Iniciamos a aula 

fazendo um recordatório da aula passada sobre alimentação, suplementação e 

doping. Em seguida iniciamos com a temática anorexia, bulimia e vigorexia. 

Utilizamos de imagens referentes ao tema com intuito de resgatar os conhecimentos 

prévios dos escolares com as seguintes problematizações: O que é anorexia? O que 

é bulimia? O que vigorexia? As respostas dos escolares eram muito restritas como: 

anorexia é magra mais se ver gorda! Bulimia come muito e depois induz o vômito! 

Vigorexia quanto mais malha na academia, mais quer ficar grande! As imagens 

contribuíram muito para isso, pois havia muitas dúvidas em relação a bulimia e 

vigorexia.  

Logo após trouxemos conceitos mais elaborados sobre os temas, fatores/causas 

que influenciavam no desencadeamento da doença como: a mídia com seu discurso 

de corpo perfeito e os resultados a todo custo, exigências do mercado de trabalho, 

problemas familiares entre outros. Conseguimos também relacionar aos seus 

determinantes políticos, sociais, culturais, econômicos, éticos e estéticos.  

Por fim tornamos a problematizar para compararmos e percebemos de houve um 

avanço em questão de aprendizagem sobre a temática: O que é anorexia? O que é 

bulimia? O que vigorexia? Desta vez tivemos respostas mais elaboradas em 

conceitos e levadas a fatores e determinantes. Ao fim da aula pedimos que fizessem 

um resumo sobre tudo que aprenderam durante toda aula com intuito de obter mais 

um instrumento avaliativo para futuramente colocarmos em nota.  

Nos surpreendemos, pois, imaginávamos que seria uma aula muito conturbada, 

mais muito pelo contrário os escolares apenas queriam sair da sala de aula e a aula 

fluiu normalmente até melhor que na sala de aula. 
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PLANO DE AULA 
 
1. Dados de Identificação  
Bolsistas- docentes: Ayran, Sylmaya e Williane  
Local: Quadra coberta da Escola Polivalente  
Data:  
Horário:  
Participantes: alunos do ensino médio da Escola Polivalente  
Duração: Duas aulas.  
Tema: “Corpo enquanto objeto de consumo: o corpo que consome e o corpo que é 
consumido.”  
 
2. Objetivos: Ao final da aula os alunos deverão:  

 

 
 
3. Conteúdos:  

 

 

 
 
4. Problematizações:  

 

 

 

 

 

 
 
5. Atividades: 

1° Momento  
 

Iniciaremos com as problematizações:  
 

 
 

 
Em seguida passaremos uma imagem 
de uma pessoa rotulada com marcas 
por todo o corpo, uma mulher e um 
homem magro e gordo.  
Quando os alunos falarem o que 
entenderam das imagens, 
problematizaremos:  

corpo?  
a? O que é sociedade?  

de consumo?  
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2° Avaliação  
 

Por fim, a turma dividida em grupos 
apresentará de forma dinâmica o que 
aprenderam nesta aula através de um 
pequeno resumo escrito.  
 

 

Relato de aula 

Corpo enquanto objeto de consumo: O corpo que consome e o corpo que é 

consumido  

Inicialmente, foi realizado um pequeno resgate dos conteúdos trabalhados na aula 

anterior e em seguida foi apresentado os objetivos propostos para o dia. Depois, os 

escolares foram indagados sobre a seguinte questão: Quanto vale o seu corpo? Por 

que compramos? Será mesmo que precisamos disto?  

Logo após, foi apresentado pelos bolsistas uma imagem de uma pessoa rotulada 

com marcas por todo o corpo, uma mulher e um homem magro e gordo. Após, foram 

feitas indagações sobre o que os alunos identificaram nas imagens, tendo em vista 

os fatores socioeconômicos envolvidos nas imagens.  

Diante do exposto, foram feitos outros questionamentos: Porque tenho que ter esse 

tipo de corpo? O que é mídia? O que é sociedade? Isso gerou na turma uma 

discussão bastante ampla, onde os escolares trouxeram referencias como a 

produção em massa dos países subdesenvolvidos. Depois, foi levantado indagações 

sobre as condições sub-humanas de trabalho, onde os produtos de marcas famosas 

são produzidos.  

Em seguida, foi solicitada a turma que se dividissem em grupos, e elaborassem um 

ressumo escrito, de forma resumida, referente aos conteúdos trabalhados durante a 

aula. Além disso, foi pedido que expusessem alguma curiosidade ou informação que 

eles soubessem sobre o tema, a nível de complementação da atividade.  

Ao final, foi realizada foi exposto o resultado das atividades, onde cada grupo 

apresentou o que havia produzido para turma e para os bolsistas. 
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Avaliação do Bloco 2 

Tema  
 

Exercícios é 
sinônimo de 

saúde?  
 

Anorexia, 
bulimia, 

vigorexia  
 

Corpo como 
objeto de 
consumo  

 

Alimentação, 
Suplementação 

e doping  
 

Instrumentos 
avaliativos  

 

Resumo  
 

Pesquisa  
Confecção de 

cartazes  

Dinâmica 
Sinopse  

 

Júri  
 

Critérios 
avaliativos  

 

Coerência 
com o 

assunto;  
 

Escrita;  
Organização 

e estrutura.  

Coerência 
com o 

assunto;  
 

Domínio do 
conteúdo;  

 
Organização 
e estrutura.  

Boa 
capacidade 
de síntese;  

 
Participação 

ativa de 
todos.  

Domínio do 
conteúdo;  

 
Coerência; 

  
Bons  

Argumentos;  
 

Seguranças na 
fala.  

 




