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Resumo: 

 

A Educação Física é uma disciplina com 
potencial de transformar e orientar o indivíduo 
na busca da cidadania. A possibilidade de 
trabalhar a teoria e a prática, a descontração 
e alegria de uma aula com disciplina, colocam 
o profissional desta área de forma privilegiada 
no processo de ensino e da aprendizagem. 
Com relação às atividades extraclasses, o 
professor de Educação Física é 
indiscutivelmente peça fundamental, 
entretanto não podemos atribuir essas 
responsabilidades somente aos professores 
desta área, afinal todas fazem parte do 
currículo. 
Assim sendo, todas as disciplinas curriculares 
devem estar comprometidas na organização 
destes eventos tão importante para o 
crescimento educacional, além de permitir a 
possibilidade de todos da escola trabalhar em 
conjunto, na busca de um ensino mais 
moderno e de qualidade. 
Portanto, este projeto pretende promover 



através dos conteúdos estruturantes da 
Educação Física jogos e brincadeiras e 
danças, a aprendizagem prazerosa dos 
alunos dos 6º anos, com ênfase na 
diversidade étnica cultural, tendo como 
perspectiva o envolvimento e participação de 
toda comunidade escolar. 
É forçoso destacar que as diferenças fazem 
parte em qualquer espaço social, assim, 
podem gerar aspectos negativos como 
preconceito, discriminação, violência, entre 
outros. Dessa forma, é papel fundamental da 
escola respeitá-las e buscar soluções para 
que tolhimentos étnicos culturais não 
propaguem neste meio. 
Em síntese, a promoção dos eventos 
extraclasses na escola de forma organizada, 
visando exclusivamente o aprendizado dos 
alunos, a busca da interdisciplinaridade, 
enfim, o envolvimento de toda comunidade 
escolar, fará a diferença na tentativa de 
consolidar uma escola participativa através do 
ensino da diversidade étnica cultural. 
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Esta Produção Didático Pedagógica se destaca pelas possibilidades 

concretas de resgatar e trabalhar a diversidade étnica cultural presentes na 

história dos familiares dos alunos de nossa escola, em especial a indígena e 

africana, através dos conteúdos estruturantes da Educação Física, mormente 

jogos e brincadeiras e danças, sendo eles aplicados com os devidos 

embasamentos teóricos, e em sua prática de forma adaptada. 

Destaca-se também, pela intenção de envolver toda comunidade 

escolar, porém, teremos como público-alvo os alunos dos 6º anos do Ensino 

Fundamental da Escola Estadual Dr. João da Rocha Chueiri – EF, e a partir dos 

trabalhos realizado com estes alunos e seus respectivos pais, sensibilizar, 

motivar e envolver todos da comunidade escolar com a intenção de criarmos 

parcerias para organizarmos uma festa voltada a diversidade étnica cultural 

que finaliza o projeto. 

Temos consciência que as atividades extraclasses a cada ano, ficam 

esquecidas ou alvo de críticas por serem na maioria das vezes executadas 

com fins que não condizem com os propósitos didáticos pedagógicos da escola, 

assim sendo, cria-se desconfiança, desinteresse de todos da comunidade na 

realização das mesmas. 

A seriedade e comprometimento das atividades propostas, sua 

sensibilização e a realização do trabalho neste caso com os alunos e seus 

respectivos pais, poderá gerar um fator motivador, uma referência positiva para 

provar que estas atividades quando proposta de forma didática, são 

extremamente importantes para o processo de ensino e da aprendizagem dos 

alunos, como também consolidar a tão sonhada escola participativa. 

Entretanto, as propostas didáticas pedagógicas na escola não podem 

mais ter um caráter individual, muitas vezes egoísta que não condiz com a 

proposição de uma escola democrática. 

Assim sendo, esta produção didática visa o trabalho coletivo, ou seja, 

iniciar um trabalho a princípio voltado a um grupo de pessoas e estendê-lo a 

outros através do trabalho interdisciplinar com os professores, parcerias com 

os pais e demais funcionários da escola, sendo isto possível através do 

APRESENTAÇÃO 
 

 



conhecimento deste projeto, do trabalho didático-pedagógico a ser 

desenvolvido com os alunos e do envolvimento e participação nas atividades 

extraclasses que o mesmo proporcionará. 

Ver uma atividade didática pedagógica acontecendo coletivamente na 

escola é um sonho possível, portanto, com responsabilidade, comprometimento, 

exemplo e amor podemos torná-lo real. 

 

 

 

 

 

 

Em meio a tantos desafios e problemas educacionais existentes em 

uma comunidade escolar, é possível destacar o distanciamento dos 

profissionais da educação quanto ao seu envolvimento com a sua unidade 

escolar como um todo. Os mesmos muitas vezes estão focados apenas na sua 

função ou disciplina no caso do professor, esquecendo que nos dias atuais o 

trabalho em conjunto, de cooperação se faz necessário para consolidar uma 

gestão participativa. 

Como observa Lück (2000, p. 15): 

 

 
Ao se referir a escolas e sistemas de ensino, o conceito de gestão 
participativa envolve, além dos professores e outros funcionários, os 
pais, os alunos e qualquer outro representante da comunidade que 
esteja interessado na escola e na melhoria do processo pedagógico. 
O entendimento do conceito de gestão já pressupõe, em si, a ideia de 
participação, isto é, do trabalho associado de pessoas analisando 
situações, decidindo sobre seu encaminhamento e agindo sobre elas 
em conjunto. 

 
 

Assim sendo é necessário responder ao seguinte questionamento: qual 

educação é necessária nos dias atuais para que possamos diante de tanta 

diversidade colher bons frutos no futuro? 

Para melhor análise podemos nos remeter a Gadotti (2004, p. 117) 

 

 
Certamente eles e elas necessitam de uma educação para a 
diversidade, necessitam de uma ética da diversidade e de uma 
cultura da diversidade. Uma sociedade multicultural deve educar o 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 



ser humano multicultural, capaz de ouvir, de prestar atenção ao 
diferente, de respeitá-lo. 
 

 

Nesse sentido, querendo fortalecer a perspectiva na qual seja a prática 

recorrente quanto ao envolvimento das diversas disciplinas que compõem o 

currículo, percebemos alguns pontos que apresentam dificultar a cultura 

interdisciplinar, como também à efetivação de uma gestão democrática. Haja 

vista o histórico de queixa dos diretores em realizar todos os trabalhos 

sozinhos, do professor de Educação Física ser o responsável pela organização 

das atividades extraclasses, feira de ciência focada apenas no professor de 

ciência, teatro e trabalhos com instrumentos musicais nas mãos do professor 

de arte entre outras situações que precisam de um novo olhar voltado na 

coletividade, ou seja, que a essas sejam atribuídas tarefas relacionadas aos 

seus conteúdos estruturantes, porém que as conexões curriculares na 

proposição de atividades extraclasses ocorram, pois segundo Luck (2000, p. 

15): 

 

 

O êxito de uma organização depende da ação construtiva conjunta de 
seus componentes, pelo trabalho associado, mediante reciprocidade 
que cria um “todo” orientado por uma vontade coletiva. 
 

 

Assim sendo, volta-se os olhares para os professores e a busca do 

trabalho interdisciplinar, o envolvimento dos agentes I e II, dos pedagogos, da 

direção e principalmente dos pais nas atividades extraclasses promovidas pela 

escola, dando início a uma parceria sadia para buscar e consolidar juntos a 

gestão participativa. 

A princípio lançamos nossos olhares a disciplina de Educação Física e 

seus conteúdos curriculares, os quais permitem cruzar informações, efetivar 

um diálogo mais próximo com os demais professores, de modo estabelecer a 

interdisciplinaridade com o intuito de transformar/modificar e melhorar a 

proposta educacional. 

Como descrito nas Diretrizes Curriculares da Educação Básica da 

Educação Física (2008, p. 27), a mesma destaca que: 

 

 
[...] No ensino dos conteúdos escolares, as relações interdisciplinares 
evidenciam, por um lado, as limitações e as insuficiências das 



disciplinas em suas abordagens isoladas e individuais e, por outro, as 
especificidades próprias de cada disciplina para compreensão de um 
objeto qualquer. Desse modo, explicita-se que as disciplinas 
escolares não são herméticas, fechadas em si, mas a partir de suas 
especialidades, chamam umas às outras e, em conjunto, ampliam a 
abordagem dos conteúdos de modo que se busque, cada vez mais, a 
totalidade, numa prática pedagógica que leve em conta as dimensões 
científica, filosófica e artística do conhecimento. 

 
 

Evidentemente é indispensável nos dias atuais ampliar estas relações 

essas parcerias iniciando com os professores e suas respectivas disciplinas, e 

assim tecer uma teia que se estenda a todos da comunidade escolar, porém 

essa abrangência só será concretizada em definitivo, a partir de um trabalho 

incansável de conscientização, motivação, envolvimento na busca da 

participação espontânea e prazerosa, sem imposição nas atividades 

extraclasses a serem desenvolvidas na escola. 

Este cuidado deve ser primordial quanto da organização de propostas 

desse gênero, pois caso contrário pode colocar em risco este propósito. Neste 

sentido remete-se às considerações de Luck (2000): [...] “É importante ressaltar 

que essas circunstâncias deixam de caracterizar a participação efetiva dos 

professores, uma vez que eles se sentem usados – e se deixam usar”, por 

outro lado, não podemos permitir que pessoas usem argumentos não mais 

cabíveis em meio à construção de uma escola participativa, assim, a 

importância do diálogo aberto e consciente se faz indispensável neste 

processo. 

É necessário, através da prática da Educação Física estabelecer 

relações com os professores de outras disciplinas e estende-las a todos os 

setores da comunidade escolar, torna-se uma proposta ousada, mas, permite 

consolidar a democratização afirmada por todos no projeto político pedagógico 

da escola. 

No contexto escolar, faz-se necessário uma breve indagação da busca 

que vem ocorrendo pelos acadêmicos em definir a Educação Física não 

somente como profissão e sim como ciência, isto para evidenciar ainda mais a 

importância desta disciplina na escola com a perspectiva de tê-la como 

referencial a uma proposta pedagógica. 

Também é oportuno enfatizar a responsabilidade deste profissional, 

principalmente pela sua exposição no espaço escolar. Assim sendo, uma 



proposta pedagógica bem elaborada, com metas futuras para serem 

alcançadas coletivamente, coloca-o em uma posição privilegiada neste sentido. 

Haja vista tantas possibilidades para promover o diálogo com as 

diversidades étnicas culturais na disciplina de Educação Física em especial nos 

jogos e brincadeiras, construção de brinquedos e danças de forma adaptados, 

será possível ramificar este dialogo de forma paralelo com todos da 

comunidade escolar, e, em especial com os professores na busca da 

interdisciplinaridade e dos pais em participarem com mais intensidade na vida 

escolar de seus filhos. 

Darido e Rangel (2008 p. 39) trazem em seu texto: 

 

 
 “[...] As vivências corporais devem, assim, tomar a diversidade 
cultural, étnica, física e de gênero como elemento enriquecedor das 
relações escolares e da vida social que se quer democrática”. 
 

 

O propósito de ter como referenciais atividades extraclasses a serem 

trabalhadas com a comunidade escolar através dos conteúdos acima citados e 

finalizarmos essas atividades com uma festa voltada as diversidades étnicas 

culturais, sendo a mesma entendida como fator motivador, possibilitará 

verdadeiramente a prática da interdisciplinaridade, como também abolir 

situações e ideias individualistas, contraria a sua prática. As atividades 

extraclasses organizadas de forma pedagógica, sem fins lucrativos entre outras 

possibilidades que tiram o foco proposto, além de colocar todos atuando em 

parceria, desencadeará uma aprendizagem mais ampla e conectada com as 

realidades de nossos alunos. 

Assim sendo, as atividades extraclasses alicerçadas em parcerias com 

direção, equipe pedagógica, professores, pais e demais componentes da 

comunidade, fará o diálogo curricular acontecer, fazendo com que este 

individualismo que se torna em um mundo capitalista cada vez mais presente, 

seja apagado neste meio, gerando um novo olhar na elaboração de atividades 

extraclasses na escola, as quais são indispensáveis para aproximar e envolver 

todos na perspectiva de trabalharem de forma amigável, consciente e 

coletivamente com relação ao tema proposto. 

Freire e Scaglia (2009, p. 28) asseveram que: 

 



 

“[...] os educadores preocupados com o futuro da humanidade devem 
concentrar seus esforços para que o ensino caminhe no sentido de 
educar prioritariamente para o coletivo”. 
 

 

Outro olhar importante é a possibilidade de desenvolver estas atividades 

com os alunos num ambiente mais agradável, de liberdade, diferente do 

tradicional entre quatro paredes, com carteiras enfileiradas, incompatível com 

as necessidades educacionais do século XXI, haja vista as constantes 

transformações geradas por um mundo globalizado. 

Sendo assim, vale trazer, à baila, o testemunho apresentado em um 

artigo escrito por Arruda (2012), onde diz: 

 
 

[...] Acredita-se que as atividades extraclasses se apresentam como 
quebra de paradigma do ensino tradicional. Paradigma este em que 
as aulas são realizadas em recinto fechado e com um currículo 
formal. No novo modelo, o professor pode explorar as atividades 
extraclasses dentro do espaço escolar, isto é, incluir todo o 
conhecimento que gira em torno do aluno, levando, em consideração, 
o mundo em que ele está inserido, cujo currículo é flexibilizado. 

 

 

Efetivamente as atividades extraclasses têm o propósito de ampliar os 

conhecimentos desenvolvidos em sala, levar o aluno a vivenciar de forma 

prática o aprendido nas reflexões teóricas. Como observa ainda Arruda (2012): 

 

 
As atividades extraclasses são alternativas para aqueles professores 
que se preocupam em dar dinamismo às suas aulas e ter uma 
resposta que corresponda ao que se pretende como objetivo 
estabelecido no conteúdo do currículo formal. Ainda, criar espaço de 
ensino-aprendizagem, utilizando o extraclasse através do qual o 
aluno encontre sentido na tarefa estudada. Quer vislumbrar uma 
oportunidade importante na aplicação do planejamento pedagógico 
sem que alunos e professores a sintam como uma perda de tempo. 

 

 

Acrescenta-se ainda o agravante de viver em plena sintonia com um 

mundo virtual, com seus aspectos positivos que serão sempre bem vindos, 

mas infelizmente alguns negativos com relação à afetividade e socialização 

como o próximo, assim sendo, aumenta ainda mais a necessidade destas 

atividades no meio escolar. 

Desta forma, observamos nos conteúdos curriculares da disciplina de 

Educação Física, diversas formas de consolidar este trabalho, porém, os jogos 



e brincadeiras, a construção de brinquedos e as danças são os que mais se 

enquadram dentro da proposta voltada as diversidades étnicas culturais. 

Para melhor análise pode-se remeter a Darido e Souza Júnior (2007, p. 

205): 

 

 
Todas as culturas têm algum tipo de manifestação rítmica e 
expressiva. No Brasil, existe uma riqueza muito grande dessas 
manifestações. Danças trazidas pelos africanos, pelos imigrantes, por 
povos da fronteira etc. As danças, assim como as brincadeiras e os 
jogos, são criadas e recriadas o tempo todo. 

 

 

Por isso, essa flexibilidade constante, seu poder de transformação 

permite um leque de atividades pertinentes com a realidade social e cultural 

dos alunos. 

Somando a isto, se faz necessário enfatizar que qualquer atividade na 

escola deve ser realizada em primeiro lugar para efetivação do ensino e da 

aprendizagem, assim, os mecanismos acima citados sobre um olhar coletivo 

afirmam este propósito, porém, alguns cuidados devem ser tomados na sua 

proposição e organização, principalmente quando essas atividades têm como 

objetivo final uma festa, a qual se apresenta como termômetro para avaliar o 

desfeche do proposto. 

Segundo artigo da revista Nova Escola (2013), a mesma apresenta as 

seguintes considerações para deixar claro que atividades extraclasses na 

escola em especial as festas, são bem-vindas, principalmente com intenção de 

socializar o aprendizado. 

 

 
Ninguém é contra festas, desde que elas sejam para recreação pura 
e simples ou uma maneira de socializar o aprendizado. As do primeiro 
tipo podem envolver todos e ser muito divertidas, desde que não 
ocupem o tempo de sala de aula na organização. Já as que são 
planejadas para finalizar o estudo de determinado conteúdo exigem 
muito preparo. Quando o evento faz parte do projeto didático, o tema 
precisa ser previsto no currículo (e é dispensável a relação com 
efemérides) e nada mais justo do que usar o tempo de sala de aula 
para a sua produção (que também envolve aprendizado). 

 

 

Em relação aos jogos e brincadeiras, e danças como referências para 

desenvolver as atividades extraclasses, pode-se observar que estes como 

conteúdos na escola se destacam por vários motivos relevantes para o seu 



sucesso, dentre eles, sua facilidade de aplicação, de fazerem parte do dia a dia 

das crianças, podem ser praticados em qualquer espaço quando adaptados, as 

regras podem ser flexíveis de acordo com o combinado, para praticar jogos e 

brincadeiras não existe idade e entre outras se cita uma especial para 

consolidar a busca do ensino e da aprendizagem, ela é uma atividade 

prazerosa, que promove alegria em participar. 

Segundo Freire (2009, p. 109): “[...] Num contexto de educação escolar, 

o jogo proposto como forma de ensinar conteúdos às crianças aproxima-se 

muito do trabalho”. Não se trata de um jogo qualquer, mas sim de um jogo 

transformado em instrumento pedagógico, em meio de ensino. 

Na visão de Kishimoto (2010, p. 41), 

 

 
[...] o jogo contempla várias formas de representações da criança ou 
suas múltiplas inteligências, contribuindo com a aprendizagem e o 
desenvolvimento infantil. Quando as situações lúdicas são 
intencionalmente criadas pelo adulto com vista a estimular certos 
tipos de aprendizagem, surge a dimensão educativa. Desde que 
mantidas as condições para a expressão do jogo, ou seja, a ação 
intencional da criança para brincar, o educador está potencializando 
as situações de aprendizagem. 

 

 

Com relação à construção de brinquedos e sua importância, em 

Vygotsky (1998, p. 131), encontra-se o seguinte esclarecimento, [...] as maiores 

aquisições de uma criança são conseguidas no brinquedo, aquisições que no 

futuro tornar-se-ão seu nível básico de ação real e moralidade. 

Soma-se a isso, a participação dos pais neste mundo imaginário da 

criança e uma visão para além da escola sobre o tema proposto diversidade 

étnica cultural, ou seja, usar a criatividade, o imaginário dos alunos e a 

possibilidade de que os mesmos criem parcerias com seus pais, assim lançar a 

ideia na escola e que a mesma seja desenvolvida em casa com o apoio dos 

pais, que precisam estar envolvidos neste processo, próximo aos seus filhos e 

da escola de forma agradável e divertida. 

Segundo pesquisa da Associação Americana de Psicologia apud 

Fonseca, (2011) “crianças que frequentam festas, reuniões e outras atividades 

promovidas pela escola apresentam melhor desempenho e maior estabilidade 

emocional”. O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (INEP, 

2011), apontou que nas escolas que contam com a participação dos pais, onde 



existe troca de informações com o educador e os professores, os alunos 

aprendem melhor. 

Realizar esta atividade utilizando material reciclável e alternativo, pais e 

filhos, promove vários fatores essenciais para o enriquecimento da educação, 

entre eles condicionar os pais a refletirem sobre a necessidade de acompanhar 

seus filhos, estarem presentes de alguma forma na vida escolar dos mesmos.   

Como descrito por Bregolato (2006, p. 73) “[...] A dança é tão antiga 

como a própria vida humana. Nasceu na expressão das emoções primitivas, 

nas manifestações, na comunhão mística do homem com a natureza”. Portanto 

a dança é um fenômeno histórico, sempre esteve intimamente ligada ao 

homem com relação aos acontecimentos de sua vida, transmitindo as mais 

diversas formas de sentimento. Assim sendo a dança é fundamental para o 

ensino da diversidade étnica cultural, principalmente por fazer parte integrante 

da cultura de cada etnia, em especial a africana e indígena, as quais deveram 

dar ênfase não pela obrigatoriedade da Lei 10.639/2003 e 11.645/2008, mas 

sim, pela sua importância em nossa vida sociocultural. 

As funções e responsabilidades no campo da educação, vêm 

aumentando na medida em que diversos fatores que a envolve se estendem, 

gerando assim uma preocupação constante aos diretores, pedagogos, 

professores, agentes, enfim a todos da comunidade escolar. Por sua vez, para 

enfrentar este desafio não basta apenas competência em sua área de atuação, 

é necessário acoplar o comprometimento, o amor para com a escola, 

assegurando um envolvimento mais íntimo e responsável com seu local de 

trabalho. 

Em outras palavras aprender a lidar com as diferenças em especial as 

étnicas culturais com respeito, paciência e amor, é contribuir para a busca de 

um mundo mais humano, verdadeiro e solidário. 

Para afirmar o desejo de educadores em transformar para melhor as 

pessoas através da educação, apresentamos uma proposta que expressa a 

intenção de buscar uma visão coletiva. 

De acordo com João Batista Freire (2009, p. 196): 

 

 

[...] é só o que a gente espera é que esses conhecimentos todos da 
Matemática, da escrita e leitura, da Educação Física, possam se 



entrelaçar num todo que garanta a esse aluno uma vida de 
participação social satisfatória, de dignidade, de justiça, de felicidade. 
 

 

Portanto, está nas mãos dos educadores o poder de transformar os 

alunos em cidadão crítico, ético, verdadeiro e solidário. 

 

 

  

  

  

 

Nos dias atuais, em meio a tantas informações que norteiam a educação, 

como também seus entraves quanto a maneira que devemos conduzir o 

processo de ensino e aprendizagem de nossos alunos, torna-se fundamental 

na proposição e elaboração de projetos, o fator conhecimento, a progressão 

didática pedagógica das atividades e o envolvimento e participação de toda 

comunidade fortalecendo a tão sonhada e necessária escola participativa. 

 Haja vista o exposto acima e conscientes da complexidade deste projeto 

principalmente no sentido de tentar envolver toda comunidade nas atividades a 

serem desenvolvidas, estas iniciando com os alunos dos 6º anos e 

posteriormente na organização das atividades extraclasses sendo elas um dia 

especial com os pais na escola e outra uma festa que finalizará o projeto, será 

essencial definir três momentos que nortearão a implementação do projeto na 

escola.  

 

 

 

  

  

 Com a clareza da intervenção do Projeto Didático Pedagógico na Escola 

em motivar e envolver toda a comunidade escolar através das atividades a 

serem realizadas com os alunos dos 6º anos, e o desfeche do mesmo uma 

festa voltada a diversidade étnica cultural, será fundamental a princípio um 

trabalho não apenas com os alunos dos 6º anos, mais, com pais, professores, 

1ª Momento – CONHECENDO O PROJETO 

METODOLOGIA DE TRABALHO 



enfim, se possível com toda comunidade escolar em relação ao conhecimento 

do projeto, seus objetivos, ou seja, a importância do mesmo para a escolar. 

 Partindo deste pressuposto, será imprescindível antes de iniciar os 

trabalhos com os alunos e parcerias com os demais professores, realizar esta 

sensibilização, apresentando o projeto com clareza para que a semente seja 

lançada. 

 Portanto, as atividades a serem aplicadas para proporcionar o 

conhecimento do projeto na íntegra serão desenvolvidas da seguinte forma: 

 

 

 

 

  

Na semana Pedagógica da Escola é apresentado aos professores e 

demais funcionários um resumo do Projeto de Intervenção Didático Pedagógica, 

porém, nós sabemos que nesta semana a outras prioridades, 

consequentemente não sendo o momento correto para que todos possam 

assimilar integralmente a importância do projeto, os seus verdadeiros objetivos. 

Consciente do exposto acima, um momento especial com os professores 

e demais funcionários será marcado para melhor entendimento e compreensão. 

 

 Desenvolvimento 

 Iniciaremos com um breve comentário da importância destas atividades 

na escola e da necessidade das mesmas serem bem planejadas e 

didaticamente correta. Em seguida apresentaremos um vídeo motivador, sendo 

este intitulado “trabalho em equipe com humor” onde retrata de forma 

humorizada o trabalho em equipe de algumas espécies de nosso planeta. Este 

vídeo está disponível em www.youtube.com/watch?v=Pkc_xBD4Cyo  
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   I- COM OS PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS 

http://www.youtube.com/watch?v=Pkc_xBD4Cyo


 Na sequência será apresentado a eles através de slides elaborados no 

formato power point, uma explicação detalhada do projeto. 

 Um segundo vídeo intitulado em “O Poder da Visão”, como o próprio 

nome diz mostrará o poder do ser humano de observar e transformar, estar 

sempre buscando o novo, mas, fazendo todos refletir a respeito da preservação 

e valorização dos aspectos culturais, que se encontra disponível em 

http://www.youtube.com/watch?v=tMyDAjIHiBk  
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 O professor finalizará com um vídeo que mostrará um rol de imagens das 

atividades extraclasses já realizadas na escola, entre elas desfiles, festas, 

gincanas, teatros, danças, projetos já realizadas pela comunidade escolar, 

onde destaca o trabalho coletivo, em especial dos professores e demais 

funcionários da escola. 

 

 

 

  

Desde o ano de 2013 na E. E. Dr João da Rocha Chueiri-EF, ficou 

definido que encontros com os pais dos alunos de 6º anos ocorreriam, isto pela 

preocupação geral de serem eles os que necessitam de maior atenção devido 

ao processo de transição do Ensino Fundamental fase inicial para a fase final. 

É nesta etapa que ocorre inevitavelmente um impacto emocional, de 

socialização e transformações físicas relevantes. É importante ressaltar que 

toda esta preocupação e efetivação da proposta é decorrente do projeto de 

Intervenção Didático Pedagógico na Escola desenvolvido pela professora PDE 

2012, Telma Cristina Vitta de Almeida, isto prova a importância do PDE no 

processo de ensino e da aprendizagem para os alunos. Portanto, um desses 

encontros será concedido para apresentação do projeto. 

 

 

  

    II- COM OS PAIS DOS ALUNOS DE 6º ANO 

http://www.youtube.com/watch?v=tMyDAjIHiBk


 

 

 

   Utilizaremos os mesmos vídeos motivadores e slides da apresentação 

do projeto aos professores e funcionários, além de apresentar um vídeo que 

retrata a importância da presença dos pais na vida escolar de seus filhos, 

principalmente na fase final do Ensino Fundamental. 

 Na sequência uma fala será ministrada pela direção e equipe 

pedagógica da escola, ressaltando a importância da presença dos pais não 

somente na entrega das notas de seus filhos, mas em todos os momentos 

possíveis, como exemplo nas atividades extraclasses a serem promovidas pela 

escola. 

 Precipuamente, é neste momento que o professor afirmará o propósito 

de realizar um dia especial na escola com a participação efetiva dos pais, 

assim como deixá-los cientes de uma tarefa que será repassada a seus filhos 

para que a mesma seja realizada em parceria com os pais. 

 Finalizando, o professor apresentará a eles, um vídeo montado com 

fotos de eventos extraclasses já realizados pela escola no decorrer dos seus 

66 anos de existência, onde mostra o envolvimento e participação dos pais. 

 

 

 

 

 Considerando não apenas a participação, mas sim a participação e 

aprendizado dos alunos, faz-se necessário antes de aplicar as atividades, 

esclarecimentos sobre o projeto, a importância da participação efetiva dos 

alunos nas atividades práticas, os conhecimentos teóricos sobre as 

diversidades étnicas culturais existentes em nosso país e principalmente em 

nosso município, e acima de tudo criar uma visão de respeito as diferenças 

existentes no meio escolar. 

 

 

 

 

  

      III- COM OS ALUNOS DO PROJETO 

Desenvolvimento 

 



 

 

  

 

No refeitório da escola, o professor apresentará através de slides 

elaborados no formato power point, uma síntese do projeto, como também as 

propostas das atividades para trabalhar os jogos e brincadeiras, as danças e a 

construção de brinquedos. 

 Na sequência os alunos assistirão um DVD de uma festa realizada na 

escola, onde foram trabalhadas as diversas formas de cultura dos africanos e 

indígenas. 

 Para finalizar, o professor pedirá a eles que se desloquem para a quadra, 

onde será realizado uma atividade recreativa adaptada (cabeça gol), 

representando um jogo indígena o Xikunahity (Futebol de cabeça). O 

desenvolvimento desta atividade será apresentada na sequência, pois a 

mesma fará parte das atividades adaptadas a serem desenvolvidas com os 

alunos e seus pais. 

 

 

 

  

 Este momento será de fundamental importância para os alunos, pois 

terão a oportunidade de vivenciar a prática das atividades com embasamento 

teórico, tornando-as didaticamente corretas para o processo de ensino e da 

aprendizagem destes alunos. Para isto, trabalharemos os conteúdos 

estruturantes da Educação Física jogos e brincadeiras e danças em duas 

etapas: 

 

 

 

 

  

  

  

2ª Momento – PROGRESSÃO DIDÁTICA 

PEDAGÓGICA DAS ATIVIDADES 

Desenvolvimento 

 

ATIVIDADES DA 

1ª ETAPA - 

JOGOS E 

BRINCADEIRAS 

 



Nos dias atuais para motivar nossos alunos a aprenderem um 

determinado assunto, exige-se um bom planejamento, principalmente na 

escolha das atividades a serem desenvolvidas e a relação das mesmas com o 

tema, assim sendo, isto facilitará o aprendizado do aluno. Por essa razão e 

pensando nas diversidades éticas culturais existentes em nosso município, 

estado e país representados nos jogos e brincadeiras, o tema do projeto 

poderá ser trabalhado de forma atraente, acessível e instrutiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O professor Iniciará mostrando aos alunos um vídeo que retrata alguns 

jogos e brincadeiras de diversas etnias, em especial as indígenas e africanas, 

as quais mostrarão toda a riqueza e beleza cultural provindas destes povos. 

Após assistirem o vídeo, será dado a eles um espaço para que possam falar 

sobre as suas referências étnicas, como também as tradições culturais mais 

relevantes. 

Em seguida farão a leitura de uma brincadeira de origem “ ” tradicional 

em nossa cidade, na sequência os alunos serão divididos em grupos 

compostos por cinco pessoas para descreverem uma possível adaptação deste 

jogo. Assim sendo, iremos propor a eles que uma destas adaptações será 

utilizada em um momento oportuno na escola, criando uma expectativa quanto 

a este dia. 

Após realizarem a descrição, o professor conduzirá os alunos a 

reconhecerem a importância cultural dos jogos e brincadeiras relacionadas as 

etnias existentes em nosso município, assim como, respeitá-las e se possível 

praticá-las de forma prazerosa com algumas adaptações caso seja necessário. 

DESENVOLVIMENTO TEÓRICO 

 

1ª ATIVIDADE 

 



Finalizando este primeiro momento, o professor solicita aos alunos que 

tragam para a próxima aula, uma descrição que retrata alguma prática cultural 

de seus pais ou conhecidos, resultante de alguma herança étnica. 

 

 

 

 

 Após o levantamento das descrições feitas pelos alunos, será 

apresentado a eles um contexto histórico e imagens em slide no formato power 

point, estes retratando os principais jogos e brincadeiras das nações que foram 

mais comentadas pelos alunos. 

Na sequência aproveitando o multimídia, as atividades a serem 

desenvolvidas nas aulas práticas a eles serão apresentadas na sua versão 

original e adaptada, criando um fator motivador, pois, será dito que um dia 

especial na escola acontecerá com pais, alunos e professores e estás serão as 

provas para serem desenvolvidas neste dia. 

Para a próxima aula, o professor solicitará a eles que tragam para a 

escola materiais alternativos e recicláveis que serão utilizados para confecção 

de alguns dos materiais didático-pedagógico a serem utilizados nas atividades. 

É importante ressaltar que este material será confeccionado por alunos de 

outras séries, pois os mesmos ajudarão na fiscalização das provas que 

acontecerá com os pais e professores na escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Após o aprendizado teórico serão desenvolvidas as atividades práticas, 

estas com a intenção de contagiar os alunos, e que estes, contagiem seus pais 

para que participem deste dia especial na escola, como também no seu 

envolvimento com a festa que finalizará o projeto. 

2ª ATIVIDADE: 

 

DESENVOLVIMENTO PRÁTICO 

 

1ª ATIVIDADE 

 



 Com relação a prática dos Jogos e brincadeiras, as atividades descritas 

abaixo e já apresentadas em vídeo aos alunos, serão desenvolvidas em aulas 

práticas, numa sequência didática pedagógica que proporcionará o 

aprendizado das adaptações a elas recebidas, assim estarem preparados para 

executar e auxiliar seus pais no dia especial que acontecerá na escola. 

 Estas provas serão as seguintes: 

 

 

 

 

Prova original: CORRIDA COM TORA 

Prova adaptada: CORRIDA DE REVEZAMENTO 

DO BAMBU 

 Esta prova consiste em correr carregando 

um gomo de bambu o qual em uma zona de 

transposição deverá ser entregue a outro 

competidor. O revezamento do bambu ocorrerá 

entre cinco participantes. Vencerá a prova a equipe 

que realizar a prova em menos tempo. 

 

 

 

 

 
Prova original: XIKUNAHITY (futebol de 

cabeça) 

Prova adaptada: CABEÇA GOL 

 Nesta prova cada equipe deverá ser 

composta por 15 alunos, estes ficarão 

ajoelhados na seguinte localidade da quadra 

de voleibol. Partindo da Linha dos três metros, 

e laterais até a central, onde encontrar-se-á 

uma bola de basquetebol. Cada equipe ficará de posse de quatro bolas de 

borracha que deverão ser lançadas na bola de basquete com o intuito da mesma 

Fonte: www.diaadiaeducacao.pr.gov.br 
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ultrapassar as linhas sobre as quais estão ajoelhados os alunos para realização 

dos pontos. A equipe que estiver se defendendo só poderá realizar esta defesa 

utilizando a bola de borracha ou sua cabeça. Vencerá a prova a equipe que 

realizar cinco pontos primeiros. 

 

 
 
 

 

Prova original: CABO DE GUERRA 

Prova adaptada: CORDA DA SOBREVIVÊNCIA 

 Nesta prova as equipes serão constituídas 

de dez alunos que segurarão a corda e mais dois 

que poderão entrar na disputa em determinado 

momento. No solo embaixo da corda terá duas 

marcas, uma para determinar a vitória da equipe 

após o lenço que ficará preso no centro da corda 

ultrapassá-la, e outra onde a equipe que estiver perdendo poderá acrescentar 

uma pessoa buscando assim a sobrevivência da equipe. Obs: somente dois 

momentos de ajuda poderão ser requisitados pelas equipes. 

 

 

 

 

Prova original: ARREMESSO DE LANÇA 

Prova adaptada: ARREMESSO DO 

FOGUETINHO TRIBAL 

 Esta prova será realizada por cinco alunos 

que arremessarão o foguetinho. A soma da 

distância anotada pelos lançamentos de cada 

integrante da equipe apontará o vencedor. 
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Prova original: ZARABATANA 

Prova adaptada: SOPRO AO ALVO NO 

CANUDO    Esta prova será realizada 

por oito alunos que estarão de posse de um 

canudo feito de bambu ou do caule da folha 

do pé de mamão e mais cinco canudinhos 

feitos de jornal para serem introduzidos no 

canudo. Estes terão um determinado tempo 

para arremessá-los dentro dos alvos feitos 

com garrafas pet que ficarão posicionados a uma determinada distância dos 

competidores. Vencerá a prova quem acertar mais canudinhos no alvo. 

 

 

 

 

Prova original: RÕKRÃ 

Prova adaptada: TACO GOL 

 Esta prova será realizada por cinco 

alunos. Cada um deverá conduzir uma 

bolinha com um taco passando por alguns 

obstáculos para na sequência em uma 

área demarcada arremessá-la com o taco 

num golzinho que estará a sua frente. Após 

realizar o gol deverá imediatamente pegar a bolinha e levá-la ao próximo 

competidor. Vencerá a prova a equipe que em menos tempo realizar a prova. 

Obs: caso o aluno errar o gol deverá voltar na marca determinada e lançar a 

bola novamente até realizar o gol. 
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 O objetivo desta etapa além de mostrar a riqueza cultural existente nos 

diversos estilos de dança, é desenvolver nos alunos o espírito de coletividade, 

respeito, união. Por este motivo escolhemos duas danças de fácil aprendizado, 

que possibilita a participação de um grande número de alunos, sendo elas 

propicias para desenvolver nosso propósito. 

Como observa Bregolato (2006, p. 149): 

Despertar o espírito coletivo nos alunos é uma necessidade, se o 
objetivo é educar para um mundo mais irmão. O egoísmo que 
permeia as relações sociais têm sido visto com naturalidade, e 
aqueles que querem mudar esta realidade se sentem amordaçados 
pelo sistema. O sistema regido pelo poder econômico e político, 
condiciona o pensamento das pessoas através de leis, meios de 
comunicação e exemplos de atitude, que as torna individualistas e 
dóceis frente a uma realidade de grave injustiça social. Se a escola 
educar para o espírito coletivo, estará educando para a JUSTIÇA, um 
dos valores indispensáveis para se buscar mais harmonia no 
universo. 

 Para que possamos consolidar o exposto acima, escolhemos a 

Quadrilha tão popular e divertida, e a dança folclórica circular, a qual é 

praticada por várias etnias de um jeito especial sem perder a essência do 

círculo, do olhar envolvente e sincero, dos toques das mãos, enfim, fatores que 

estimula a harmonia, o respeito e união entre os participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 O professor utilizando do multimídia apresentará aos alunos uma 

contextualização histórica das danças folclóricas. 

ATIVIDADES DA 2ª ETAPA 

- DANÇAS FOLCLÓRICAS 

 

DESENVOLVIMENTO TEÓRICO 

 

1ª ATIVIDADE: 

 



 Após leitura, o professor conduzirá os alunos a reconhecerem a 

importância das danças folclórica no cotidiano de vários povos, fazê-los 

entender que elas enriquecem a cultura de nosso país, portanto, precisam ser 

contempladas, vivenciadas e praticadas para mantê-las viva, principalmente no 

meio escolar. 

 Na sequência o professor mostrará vídeos das principais danças 

folclóricas praticadas no Brasil, em especial, a quadrilha e uma dança circular 

folclórica, para que percebam as variações existentes, o propósito de cada 

uma, assim entenderem a diversidade cultural existente nas danças. 

 Para finalizar, pediremos que venham preparados para aprenderem 

alguns passos da dança circular na próxima aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Para iniciar, o professor fará um momento de descontração utilizando 

algumas brincadeiras recreativas de contato corporal, como exemplo. 

 Na sequência será apresentado a eles alguns passos e características 

importantes da dança circular, como o olhar e o contato verdadeiro com os 

colegas. Após este momento o professor dividirá os alunos em grupos, pois, 

será pedido a eles que montem uma coreografia bem simples partindo das 

referências práticas do professor. 

 Será importante enfatizar que uma destas coreografias será a base que 

utilizaremos em uma encenação de abertura da festa que realizaremos para 

finalizar o projeto, esta será ampliada e ensaiada para esta apresentação. 

 Para finalizar, o professor dirá a eles que mais duas aulas acontecerão 

na sequência para que possam melhorar e ensaiar sua coreografia, afinal a 

DESENVOLVIMENTO PRÁTICO 

 

1ª ATIVIDADE: 

 

1ª ATIVIDADE: 

 

1ª ATIVIDADE: 

 



intenção é que eles apresentem aos seus pais no dia especial que acontecerá 

na escola. 

 

 

 

  Nesta atividade, o professor desenvolverá uma quadrilha com os alunos, 

portanto a princípio enfatizará a eles o aprendizado da dança circular quanto ao 

respeito, harmonia e união, como também da intenção de apresentar esta 

quadrilha aos pais no dia especial na escola e se possível na festa. 

 Na sequência de forma bem democrática perguntará quem vai querer 

dançar, para na sequência pedir a eles que formem os pares. Feito os pares, o 

professor respeitando aqueles que não quiseram dançar tentará encaixá-los 

em algum momento da dança. 

 Concluído o exposto acima, o professor mostrará a eles passo a passo a 

proposta da quadrilha, para na sequência iniciar a coreografia. 

 Para finalizar, o professor dirá a eles que mais duas aulas acontecerão 

na sequência para que possam melhorar e ensaiar sua coreografia.  

 

 

 

 

  

Como este projeto tem a intenção de buscar uma escola mais 

participativa, a consolidação da interdisciplinaridade, da presença e 

participação dos pais, enfim do envolvimento e participação de todos da 

comunidade escolar nas atividades extraclasses, além da proposição de uma 

atividade que será desenvolvida em casa pelos alunos com auxílio de seus 

pais, dois eventos serão desenvolvidos. 

 

 

 

 

 

 

3º MOMENTOS – ENVOLVIMENTO E 

PARTICIPAÇÃO 

2ª ATIVIDADE: 

 

1ª ATIVIDADE: 

 

1ª ATIVIDADE: 

 



 

 

 

 

 

 

 No decorrer dos encontros com os alunos, em um momento oportuno, a 

eles serão apresentados os seguintes brinquedos provindos de diversas 

culturas que ainda proporcionam momentos de lazer, de alegria a todos. 

 

Fonte:http://www.logicaeducativos.com.br/index.php?route=product/product&pr
oduct_id=165 Acesso em 02/11/2014 
 

 

 

 Dentre estes brinquedos apresentados e outros que serão apresentados, 

alunos escolherão um para construírem em suas casas com auxílio de seus 

pais, com o intento de serem expostos na festa. 

 

  

 

Dia especial na escola com os pais dos alunos de 6º anos. 

 Esta atividade terá como objetivo principal o envolvimento de todos da 

comunidade escolar seja na organização ou participação da gincana, 

permitindo a possibilidade de socialização, como também, sensibilizá-los 

quanto da importância de estarem envolvidos nas atividades promovidas pela 

CONSTRUÇÃO DE 

BRINQUEDOS COM 

AUXÍLIO DOS PAIS. 

 

1º EVENTO 
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escola. 

 Portanto o desenvolvimento desta atividade estará definido da seguinte 

forma: 

1. Quanto da organização: professores de Educação Física da escola. 

2. Materiais para as provas: Serão utilizados os materiais confeccionados 

pelos alunos de outras séries, como previsto no projeto. 

3. Material impresso: Será organizado e impresso pela equipe pedagógica. 

4. Participantes: Alunos dos 6º anos, familiares, professores e funcionários. 

5. Provas: Serão as que foram trabalhadas com os alunos no segundo 

momento deste projeto e outras bem divertidas sendo um fator surpresa 

para eles. 

Após ao término da gincana, enquanto aguardam a apuração da 

equipe vencedora, será o momento onde os alunos apresentarão para a 

comunidade escolar as danças trabalhadas no segundo momento do projeto, 

finalizando na sequência com a divulgação da equipe vencedora. 

 

 

 

  

  

Este momento podemos considerar como um termômetro, pois iremos ter a 

resposta seja ela positiva ou negativa da proposta do projeto. 

 Portanto, para que possamos envolver todos da comunidade, já na 

semana seguinte ao dia especial na escola realizado com os alunos dos 6º 

anos, pais, professores e funcionários, uma reunião será marcada para 

apresentarmos as atividades que tentaremos realizar na festa. 

 As distribuições destas atividades acontecerão da seguinte forma, 

lembrando que nas reuniões de sensibilização no primeiro momento do projeto, 

a eles já será enfatizada esta intenção, para que principalmente os professores 

dentro do tema diversidade étnica cultural começassem a desenvolver a 

interdisciplinaridade com seus colegas de trabalho e posteriormente os 

trabalhos com seus alunos. 

 Portanto, apresentaremos um quadro demonstrativo das atividades que 

pretendemos desenvolver nesta festa, como também os respectivos 

2º EVENTO 
Festa na escola 



responsáveis para organizá-las. 

 

PROPOSTA DE ATIVIDADES RESPONSÁVEIS 

Danças relacionadas as 
diversidades étnicas culturais mais 
presente na cultura dos familiares 
de nossos alunos. 

 Professores de Educação Física 

Exposição dos trabalhos a serem 
desenvolvidos pelos alunos com a 
orientação de seu professor. 

 Professores de História e Artes 

Desfile com os alunos de 6º ano, os 
quais representaram algumas 
nacionalidades que marcam a 
cultura de nosso município. 

 Professores das salas de apoio e recurso 

Decoração dos corredores da 
escola e quadra. 

 Agentes II e readaptados 

Alimentação, barracas e venda.  Agentes I, APMF e pais de alunos. 

Organizadores gerais Diretor, equipe pedagógica e o professor PDE 
responsável pelo projeto 
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