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Resumo 
O tema abordado neste projeto é a utilização 

das tecnologias no conteúdo estruturante 

Esporte. Tendo como foco superar a visão de 

esportivização exclusivamente prático nas 

aulas de Educação Física. Sabe-se que o 

avanço tecnológico alterou consideravelmente 

o comportamento dos educandos, assim 

torna-se imprescindível rever os 

encaminhamentos metodológicos nas aulas 

de Educação Física. Assim a utilização 

tecnologias como uma forma de aprofundar 

os conhecimentos dos alunos, contemplando 

o aprendizado das técnicas, táticas e regras 

básicas das modalidades esportivas, 

buscando romper com a maneira tradicional 

de trabalhar os conteúdos. Possibilitando 

assim uma educação integradora e totalitária, 

que proporcione aos alunos momentos de 

reflexão e discussão. O estudo terá como 

ponto de partida encontros com professores 



buscando auxiliá-los a trabalhar com as 

tecnologias tornando as aulas mais 

prazerosas e motivadoras. Finalizaremos o 

projeto com a construção de um blog pelos 

alunos com os conteúdos trabalhados em sala 

de aula. Faz parte deste projeto, oportunizar 

um repensar da disciplina e um estabelecer 

de relações entre as tecnologias e o processo 

ensino-aprendizagem. 
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1 APRESENTAÇÃO 

 

Esta Produção Didática Pedagógica faz parte do Programa de 

Desenvolvimento Educacional do Paraná e terá como objetivo principal auxiliar os 

professores de Educação Física da Escola Estadual Imaculada Conceição do 

município de Jacarezinho no estado do Paraná, a discutirem, analisarem e utilizarem 

as tecnologias no conteúdo estruturante Esporte, intervindo assim nas aulas teóricas 

e práticas da disciplina de Educação Física escolar. 

 É notória a importância dos professores trabalharem com a tecnologia nas 

aulas de Educação Física Escolar, pois através delas os alunos são levados a 

buscar alternativas para aquisição de novos conhecimentos. Cabe ao professor 

como mediador ser o facilitador na busca de atividades que possam vir a incorporar 

novos olhares por parte dos alunos com relação à teoria nas aulas de Educação 

Física. 

 De acordo com as DCES (2008) o professor deve romper com a maneira 

tradicional de trabalhar os conteúdos na Educação Física, eles devem integrar e 

interligar as práticas corporais de forma mais reflexiva e contextualizada. 

Nesse sentido, a prática pedagógica de Educação Física não deve limitar-se 

ao fazer corporal, isto é, ao aprendizado única e exclusivamente das habilidades 

físicas, destrezas motoras, táticas de jogos e regras. (DCES 2008). 

Sabendo que a Tecnologia da Informação e Comunicação (TICs) podem ser 

uma ferramenta importante para a preparação de diversas ações pedagógicas e que 

nesta ação cabe ao professor/educador problematizar constantemente situações 

para que coloquem os alunos frente aos problemas e que busquem modificar 

atitudes que visem novas aquisições de conhecimentos. 

Sendo assim, é de suma importância que os professores de Educação Física 

Escolar estejam preparados para essa nova maneira de trabalhar com os conteúdos 

Estruturante Esporte em suas aulas mudando a visão dos alunos quanto as 

metodologias, pois assim auxiliará na construção de novos caminhos e na escolha 

que venham a fazer durante sua vida. 



2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

É nesse contexto de estudo que os professores terão a oportunidade de 

desenvolver metodologias alternativas utilizando as Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TICs) como subsídios teóricos que envolvam os alunos e possibilitem 

mudanças de sua realidade.  

A implementação do projeto transcorrerá durante o primeiro semestre de 2015 

(fevereiro a julho). 

Este estudo será desenvolvido com a participação dos professores de 

Educação Física buscando utilizar o QR Code nas aulas como auxilio tecnológico e 

também a criação de um blog para as postagens de atividades desenvolvidas em 

sala de aula. 

Sendo o blog um espaço onde o diálogo e as trocas de ideias a respeito de 

vários assuntos e por ser um veículo de fácil acesso dará oportunidade ao professor 

de incentivar os alunos à leitura, indicar links e comentários dos próprios alunos 

proporcionando assim a valorização e interação contribuindo para um 

desenvolvimento completo dos mesmos. Optou-se por fazer uso dessa ferramenta 

tecnológica como alternativa de participação e interação dos alunos no que diz 

respeito à teoria nas aulas de Educação Física Escolar. 

 

3 RESULTADOS ESPERADOS 

 

Espera-se com esta Unidade Didática, contribuir para que os professores 

consigam discutir, analisar e utilizar as TICs nos estudos do Conteúdo Estruturante 

Esporte na disciplina de Educação Física. 

 

4 DESCRIÇÃO DAS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 



Para o desenvolvimento das atividades de intervenção do projeto serão 

necessários aproximadamente 8 encontros, buscando auxiliar os professores a 

trabalhar o conteúdo referente ao Esporte nas Horas atividades. 

 

1º Encontro 

Nesse encontro será realizada uma reunião com os professores de Educação 

Física da Escola Estadual Imaculada Conceição EF, para apresentação do projeto e 

no caso do consentimento, todos receberão e assinarão o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido para participarem deste projeto. 

Dando sequência será apresentado um vídeo sobre a Importância das 

Tecnologias nas aulas de Educação Física e logo após os professores irão 

responder os seguintes questionamentos: 

- Você acha importante trabalhar as TICs nas suas aulas? Por quê? 

- Que tipo de tecnologia você professor utiliza em suas aulas?  

- Quanto à capacitação, você participa quando é solicitado? 

- Como é a participação dos alunos em relação ao uso das tecnologias nas 

aulas de Educação Física? 

 

2º Encontro 

A professora PDE elaborará quatro planos de aula relacionados aos 

conteúdos teóricos dos Esportes Coletivos: Voleibol, Futsal, Basquete e Handebol.  

Após a entrega do plano, os professores se organizarão na leitura e farão 

sugestões de modificações e incorporações. 

 

PLANO DE AULA 1 

Conteúdos Básicos: Coletivo 



Conteúdo Estruturante: Esporte 

Conteúdo Específico: Basquete de rua 

 

Encaminhamento Metodológico: 

1º momento:  Conversação com os alunos sobre o assunto, para verificação do que 

eles sabem. Depois o professor irá passar o texto sobre a História do Basquete de 

Rua. 

O que é basquetebol de rua? 

 

O termo “Streetball” não tem origem apenas no jogo conhecido como Street 

Basketball, mas também tem uma associação especial com a cultura da juventude. 

O esporte é conectado à imagem do gueto, que este tem ligação com a música (Rap 

e Hip Hop). Esta associação deve-se provavelmente às raízes do Street Basketball, 

encontradas nos quintais de cidades grandes americanas, onde muitos jovens de 

comunidades mais pobres dos Estados Unidos que veem no esporte Streetball uma 

possibilidade maior e especial para um futuro melhor. 

Apesar de possuir os mesmos elementos básicos do Basquetebol 

“tradicional”, o Basquete de Rua difere-se totalmente; desde as regras do jogo até 

mesmo o ambiente onde é realizado. O Basquete de Rua sempre acontece em 

locais não convencionais, muitas vezes improvisados em ruas, quadras públicas ou 

em baixo de viadutos. Forte peculiaridade desta modalidade é a presença da Música 

Rap tocando durante os embates (influência da Cultura Hip Hop). Porém, o que é 

fundamentalmente priorizado neste estilo de jogo é a realização de passes de 

dribles que “desconsertem” seus adversários, tornando as jogadas mais atraentes e 

divertidas para os jogadores, bem como para o público que assiste. Em 2005, a 

Central Única das Favelas, realizou no Rio de Janeiro, durante um evento de Cultura 

Hip Hop denominado Hutuz, o primeiro campeonato de Basquete de Rua – LIBBRA, 

consolidando cada vez mais o Basquete de Rua como uma modalidade esportiva de 

grande sucesso. (Fonte – CUFA-SE). 



Disponível em: http://youtu.be/BottQYOgpZY  

Obs: Em recursos complementares o professor pode encontrar outros vídeos que 

podem ser aproveitados. 

  

2º momento: Levantar com os alunos todos os elementos e atividades ligadas ao 

Basquete de Rua: 

Na música – Hip Hop, break, Mc’s, Dj’s. 

Na arte – Graffite. 

No movimento – Dança, skate. 

Na expressão – Dialeto das ruas, letras de músicas. 

Tais elementos podem ser trabalhados a partir da união de vários professores: Arte, 

Português, Educação Física e História. 

 

3º momento: Após as pesquisas os alunos e seu professor escolherão uma música, 

um grafite, uma dança e uma das expressões, irão criar o aplicativo QR Code para 

cada item e posteriormente lançaremos no blog. 

 

PLANO DE AULA 2 

Conteúdos Básicos: Coletivo 

Conteúdo Estruturante: Esporte 

Conteúdo Específico: Voleibol paraolímpico 

 

1º momento: Conversação com os alunos sobre o Voleibol Paraolímpico, depois 

passar para eles a História dessa modalidade esportiva. 

 

http://youtu.be/BottQYOgpZY


Voleibol sentado 

 

A modalidade surgiu em 1956, na Holanda, resultado da fusão do voleibol 

convencional com o sitzbal, esporte alemão que era praticado por pessoas com 

mobilidade limitada e que jogavam sentadas, mas sem a rede dividindo a quadra. A 

primeira aparição da modalidade em uma edição dos Jogos Paraolímpicos foi em 

1976, em Toronto, mas apenas como exibição. Quatro anos depois, em Arnhem, na 

Holanda, passou a fazer parte do programa dos Jogos. 

Organizado internacionalmente pela Organização Mundial de Voleibol para 

Deficientes (WOVD), o voleibol sentado tem disputa de campeonatos mundiais 

desde 1993, nas categorias masculino e feminino. Porém, somente em 2004, em 

Atenas, as mulheres passaram a disputar a modalidade nos Jogos Paraolímpicos. 

Como é disputado: No voleibol sentado podem competir amputados, 

principalmente dos membros inferiores; atletas com paralisia cerebral; lesionados na 

coluna vertebral; e pessoas com outros tipos de deficiência locomotora (sequelas de 

poliomielite, por exemplo). O contato com o chão deve ser mantido em toda e 

qualquer ação, sendo permitido perde-lo somente nos deslocamentos. 

A disputa é muito semelhante com a do voleibol convencional. Seis jogadores 

de cada equipe ficam em quadra e o jogo é dividido em cinco sets (quatro de 25 

pontos e um tie-break de 15 pontos). Ganha a partida a equipe que vencer três sets. 

A quadra mede 10m de comprimento por 6m de largura. A altura da rede é de 

1,15m no masculino e 1,05m no feminino. 

Brasil nos Jogos 

O Brasil estreou na disputa nos Jogos em Pequim – 2008, só com a seleção 

masculina, que terminou o torneio em 6º lugar. Em Londres – 2012, o Brasil teve 

representantes nos dois gêneros. Tanto no masculino quanto no feminino o país 

ficou em 5º lugar. 

Classificação 



Os jogadores do voleibol sentado são classificados em duas classes: as 

elegíveis e mínimas elegibilidades. Na primeira, estão aqueles com amputações e 

com problemas locomotores mais acentuados. Na mínima elegibilidade, os atletas 

têm deficiências quase imperceptíveis, como problemas de articulação leves ou 

pequenas amputações nos membros. Cada equipe só pode contar dois jogadores de 

mínima elegibilidade, e os dois não podem estar em quadra ao mesmo tempo. Ou 

seja, enquanto um deles joga, o outro fica no banco de reservas.  

Disponível em: www.cpb.org.br/portfolio/voleibol-sentado/  

Acessado em 06/12/2014 

 

Disponível 

em:http://media.photobucket.com/image/voleibol%20sentado/reginacelirocha/voleibol

.jpg       Acessado em: 06/12/2014 

 

http://www.cpb.org.br/portfolio/voleibol-sentado/
http://media.photobucket.com/image/voleibol%20sentado/reginacelirocha/voleibol.jpg
http://media.photobucket.com/image/voleibol%20sentado/reginacelirocha/voleibol.jpg


Disponível em: 

http://pan2007.globo.com/ESP/Home/foto/0,,11337896-EX,00.jpg  

Acessado em 06/12/2014 

2º momento: O professor irá passar para os alunos um vídeo onde eles visualizarão 

trechos de uma partida de Voleibol sentado e pedir para anotarem as diferenças que 

perceberam entre a modalidade paraolímpica e a modalidade tradicional. 

Disponível em: 

http://youtu.be/9zsPMJDsZrI 

Acessado em:06/12/2014 

 

3º momento: Com essas anotações os alunos criarão o QR Code para o texto que 

melhor diferenciou uma partida da outra e posteriormente será lançado no blog. 

Obs: O professor poderá explorar também a prática do Voleibol sentado, utilizando 

em uma de suas aulas, para que os alunos sintam as dificuldades de execução e 

locomoção durante o jogo. 

 

PLANO DE AULA 3 

 

Conteúdos Básicos: Coletivo 

Conteúdo Estruturante: Esporte 

Conteúdo Específico: Futebol de areia 

 

1º momento: O professor em conversação com os alunos irá verificar o que eles 

sabem a respeito do Futebol de areia podendo colocar na lousa o que eles forem 

http://pan2007.globo.com/ESP/Home/foto/0,,11337896-EX,00.jpg
http://youtu.be/9zsPMJDsZrI


falando sobre o assunto, depois irá passar para eles o histórico do Futebol de areia 

que já estará modificado com o aplicativo QR Code. 

 

FUTEBOL DE AREIA 

O Futebol de Areia começou a ser disputado em 1992, quando as regras do 

jogo foram criadas e um campeonato piloto foi organizado em Los Angeles. No ano 

seguinte, o primeiro campeonato profissional em Miami, com as equipes de Brasil, 

EUA, Itália e Argentina.  

Características do Jogo 

Uma partida de futebol de areia é jogada entre dois times de cinco jogadores, 

sendo um deles um goleiro. Cinco jogadores adicionais são permitidos no banco de 

reservas. Como no futsal, um número ilimitado de substituições (incluindo os 

goleiros) pode ser realizado em qualquer momento do jogo. Aos jogadores de 

futebol de praia não é permitido jogar com qualquer tipo de calçado. Eles devem 

estar descalços. O goleiro pode agarrar a bola dentro de sua área e tem permissão 

de usar luvas e traje adequado.  

Cada partida tem dois juízes, ambos com igual autoridade para aplicar as leis 

do jogo. Em adição, um terceiro juiz e um responsável pela marcação do tempo 

ficam sentados na mesa de tempo, que fica na linha de meio de campo, ao mesmo 

lado da área de substituição.  

BENEFÍCIO 

Aumenta a resistência muscular, principalmente dos membros inferiores, e 

ainda proporciona trabalho aeróbico pela corrida constante. "Quanto mais fofa a 

areia, mais força e explosão muscular são exigidas nas arrancadas". A areia 

também diminui o impacto nas articulações e ameniza os movimentos bruscos, o 

que torna a prática mais segura.  

FUNDAMENTOS 

O Passe  



Na areia requer que a bola esteja em movimento ou acima do nível da 

superfície, nunca no buraco.  

Controle de bola  

 Com os pés;  

 Com a coxa;  

 Com o abdômen;  

 Com o peito;  

 Com a cabeça.  

 Conduzir a bola  

Quando houver espaço livre pela frente e na falta de opção pelo passe, o jogador 

se projeta rapidamente com a bola diante da exigência da jogada. É a progressão do 

jogador com a bola nos pés dando toques sucessivos, procurando mantê-la 

dominada, o máximo possível junto ao corpo, utilizando ambos os pés, de 

preferência.  

O drible  

É o ato de enganar o adversário, com ou sem bola.  

O chute  

Utiliza-se a parte interna, a externa e o dorso dos pés.  

Fatores que contribuem para a precisão do chute são:  

 O equilíbrio do corpo  

 A entrada de bola  

 Força  

 Posição do pé de toque  

 Posição do pé de apoio  



 Tipos de chute: Reto, de Curva, de Bico, Voleio, Bate-pronto e Bicicleta  

A ideia das aulas é apresentar opções de pequenos jogos que podem ser 

realizados com poucos alunos, em pequenos espaços e sem muito material, fazendo 

alunos refletirem sobre como podem praticar alguma forma de futebol, como o 

Futebol de Areia.  

Algumas questões poderão ajudar a sensibilizar os alunos para o conhecimento 

desses jogos. Exemplos: O que vocês jogam quando existem poucos colegas 

disponíveis para jogar? Quem já experimentou jogar Futebol de Areia, também 

conhecido como Futebol de Praia? Qual a importância de vivenciarmos estes 

pequenos jogos derivados do futebol? Em que essas atividades podem influenciar 

nossas práticas escolares e de lazer?  

Disponível em: 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=20846 acessado em 

06/12/2014. 

 

2º momento: O professor irá passar um vídeo sobre o Futebol de areia e depois de 

assistirem o vídeo ele pedirá para que os alunos apontem as regras do Futebol de 

areia e as diferenças para o Futebol. 

Disponível em: www.youtube.com  

http://youtu.be/msi8XBDGXH0  

Acessado em 06/12/1024 

 

3º momento: Os alunos poderão pesquisar outros vídeos para lançarem no blog 

com o auxílio do professor. 

 

PLANO DE AULA 4 

 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=20846
http://www.youtube.com/
http://youtu.be/msi8XBDGXH0


Conteúdos Básicos: Coletivo 

Conteúdo Estruturante: Esporte 

Conteúdo Específico: Handebol 

 

1º momento: Conversação com os alunos sobre o que eles sabem sobre o 

Handebol. Para relembrar passaremos uns slides e um texto onde o professor fará 

algumas intervenções quanto a história da evolução e como se joga o Handebol. 

 

 

Para um jogo de handebol, são necessárias duas equipes de sete jogadores, sendo 

um o goleiro. 

Disponível 

em:http://www.educacaofisica.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/5/handebol7.j

pg 

Acessado em: 06/12/2014 

http://www.educacaofisica.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/5/handebol7.jpg
http://www.educacaofisica.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/5/handebol7.jpg


 

O goleiro é o único jogador que pode encostar a bola no pé durante suas defesas. 

Disponível em: 

http://www.educacaofisica.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/5/handebol16.jpg 

Acessado em: 06/12/2014 

 

 

No handebol, o jogador não pode segurar a bola por mais de três segundos ou dar 

mais de três passos com ela. 

Disponível em: 

http://www.educacaofisica.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/5/handebol4.jpg 

http://www.educacaofisica.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/5/handebol16.jpg
http://www.educacaofisica.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/5/handebol4.jpg


Acessado em 06/12/2014. 

 

 

O handebol é um esporte pouco praticado no Brasil.  

Disponível 

em:http://www.educacaofisica.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/5/handebol14.jpg 

Acessado em: 06/12/2014 

 

 A bola oficial para a prática do Handebol tem tamanho e massa diferentes para 

homens e mulheres. 

http://www.educacaofisica.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/5/handebol14.jpg


Disponível em: http://www.brasilhandebol.com.br/arbitros/regras/05.asp  

Disponível em: www.brasilescola.com/educacao-fisica/handebol. 

Acessado em: 06/12/2014 

 

EVOLUÇÃO DO HANDEBOL NO MUNDO 

Depois de se tornar uma prática esportiva e competitiva em 1925, o Handebol 

também foi incluído nos esportes que fazem parte dos jogos olímpicos nas 

Olímpiadas de 1936, que aconteceu em Berlin, na Alemanha – provavelmente pelo 

fato de esta olimpíada ter sido na Alemanha que o esporte tenha entrado para a 

mesma mas na olimpíada seguinte, em 1940 ele havia sido retirado. 

Depois disso, o Handebol só foi voltar a ser esporte integrante das 

Olimpíadas em 1972 (trinta e seis anos depois), nas Olimpíadas de Munique – 

novamente na Alemanha. Na Olimpíada seguinte, em 1976 que aconteceu em 

Montreal, no Canadá, as equipes femininas de Handebol também começaram a 

competir nos jogos. Já nos jogos Pan Americanos, o esporte só foi ser incluído nas 

disputas no Pan de 1987, o que aconteceu na cidade de Indianópolis, nos Estados 

Unidos. Desde que nasceu, o Handebol sofreu algumas pequenas mudanças, antes 

jogavam em campo, onze jogadores de cada time, isso mudou para quatorze 

jogadores, sete jogam em campo, e os outros sete aguardam na reserva. 

EVOLUÇÃO DO HANDEBOL NO BRASIL 

 

O Handebol chegou ao Brasil no ano de 1930, no Estado de São Paulo, mas 

teve grande desenvolvimento aqui dentro do Brasil quando foi fundada a Federação 

http://www.brasilhandebol.com.br/arbitros/regras/05.asp
http://www.brasilescola.com/educacao-fisica/handebol
http://www.dsconto.com/loja/estado-de-sao-paulo-loja-virtual-produtos-e-como-comprar-online/
http://www.dsconto.com/galeria/evolucao-do-handebol-no-brasil-no-mundo-e-muito-mais-informacao-2/


Paulista de Handebol, no ano de 1940. O Handebol era praticado, até o ano de 

1960, unicamente no estado de São Paulo. Até que o professor francês Augusto 

Listello, em um curso internacional em Santos, ensinou a prática didática do esporte 

a muitos professores de educação física de outros estados do Brasil, que passaram 

então a lecionar o Handebol para seus alunos em suas escolas. 

Em São Paulo, o Handebol é um dos esportes mais praticados, principalmente entre 

os estudantes. Todos os anos, a Federação Paulista de Handebol promove 

campeonatos, que além de levar muitas pessoas para os ginásios para assistir às 

competições, além de transmitir os jogos para todo o país pelo canal de esportes 

ESPN. 

Disponível em: http://www.dsconto.com/evolucao-do-handebol-no-brasil-no-mundo-

e-muito-mais-informacao/   acessado em: 06/12/2014 

 

2º momento: O professor poderá utilizar os links abaixo para reforçar o conteúdo de 

Handebol em suas aulas. 

Disponível em: 

http://youtu.be/GR6elWQ6qV8 

http://youtu.be/m45xjEvtZz0 

http://youtu.be/hVb2uTAOdc0 

http://youtu.be/7-Z9S-FfRhg 

 

3º momento: Os alunos irão escolher um dos conteúdos que foram expostos para 

colocar no blog, sempre com o auxílio do professor. 

 

3º Encontro 

http://www.dsconto.com/evolucao-do-handebol-no-brasil-no-mundo-e-muito-mais-informacao/
http://www.dsconto.com/evolucao-do-handebol-no-brasil-no-mundo-e-muito-mais-informacao/
http://youtu.be/GR6elWQ6qV8
http://youtu.be/m45xjEvtZz0
http://youtu.be/hVb2uTAOdc0
http://youtu.be/7-Z9S-FfRhg


Para esse encontro será passado para os professores um vídeo explicativo 

sobre o aplicativo QR Code, onde iremos criar para cada plano de aula um QR 

Code. Com esse material eles irão trabalhar em sala de aula com seus alunos 

buscando novas alternativas de tecnologia para melhorar sua metodologia de 

ensino. Para que a atividade possa desenvolver de maneira satisfatória os alunos 

irão fazer uso do celular ou o tablet, e com o professor sendo o mediador da 

atividade irão fazer a leitura do texto através do aplicativo que será previamente 

instalado nos celulares/tablets. 

De acordo com a Lei Estadual nº 18.118-PR, de 24 de junho de 2014 em seu 

parágrafo único que diz – A utilização dos aparelhos/equipamentos mencionados no 

caput deste artigo será permitida desde que para fins pedagógicos, sob orientação e 

supervisão do profissional de ensino.  

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=hC7kOzm5Kys 

Acessado em 08/12/2014 

 

4º Encontro 

 

Nesse encontro será discutido com os professores como foi a aplicação do 

plano de aula, a aceitação pelos alunos, a participação dos mesmos na aula e como 

aconteceu as trocas de informações etc. Também acontecerá a indicação dos 

alunos que irão estruturar as tarefas e ações para a organização do blog. Além 

disso, será entregue aos alunos e professores um questionário com questões 

abertas para obter informações com relação ao desenvolvimento das atividades em 

sala de aula. 

1) Quais materiais tecnológicos foram introduzidos nas aulas teóricas de 

Educação Física? 

2) As estratégias trabalhadas foram motivadoras para essa aula? 

3) Qual foi a aceitação e incorporação pelos professores e alunos? 

4) Quais são as possíveis formas de apresentarmos essas novas 

estratégias? 

https://www.youtube.com/watch?v=hC7kOzm5Kys


5) Estas estratégias motivaram mais os alunos a compreenderem o cenário 

geral esportivo? 

 

5º Encontro 

 

 Nessa etapa a professora PDE e os professores envolvidos irão orientar os 

alunos quanto à criação do blog. Para isso seguiremos as etapas a seguir: 

 

COMO CRIAR UM BLOG BLOGSPOT 

1º PASSO 

Entre com sua Conta Google no site www.blogspot.com. Caso não possua 

uma conta Google, clique em “Criar uma conta”, você terá que criar uma conta 

preenchendo os dados da página seguinte.  

 

http://www.blogspot.com/


2º PASSO 

Vá ao site do Blogspot e entre com seu login e senha. Depois de você já ter 

acessado o Blogspot, é hora de criar o seu blog. O primeiro passo é clicar em “Novo 

Blog” aparecerá logo de cara no painel principal. 

 

3º PASSO 

Uma tela aparecerá onde você deve dar título ao blog e criar um endereço. 

No endereço você definirá a URL do seu blog, o resultado é parecido com este 

http://nomedoseublog.blogspot.com. 

Depois de ter preenchido todos estes dados corretamente, é hora de escolher 

um modelo de layout para seu blog. 

Quando você já estiver escolhido qual será o primeiro layout, clique em “Criar 

Blog, e ele estará pronto. 

 

http://nomedoseublog.blogspot.com/


  

COMO FAZER A PRIMEIRA POSTAGEM: 

Para fazer seu primeiro post no blog você pode clicar em “Iniciar postagem” ou no 

ícone de uma caneta laranja. Você será redirecionado automaticamente para a 

página de novas postagens. Digite um título e escreva um texto da sua postagem. 



Quando terminar a edição do seu texto, basta clicar em “Publicar” para que o 

conteúdo seja enviado para a página do seu blog. 

VISUALIZANDO SEU BLOG 

Para visualizar seu blog clique em “Visualizar Blog” no topo. 



Depois de todo o processo de criação do blog é só utilizar as ferramentas que 

a página do blog oferece para fazer todos os recursos que quiser inserir ou retirar da 

página do blog criado. 

 

6º Encontro 

 

Aqui iremos tratar do lançamento das atividades que foram executadas em 

sala de aula e que já foram previamente escolhidas pelos professores e alunos. 

 

7º Encontro 

 

Nesse encontro iremos lançar outros textos que os alunos pesquisaram 

referente ao conteúdo apresentado pelo professor para inserir no blog, pois eles 

terão a oportunidade de criar seu próprio QR Code no decorrer das atividades 

ministradas pelos professores. 

 

8º Encontro 

 

 Finalização do projeto se dará com a apresentação do blog que foi criado 

pelos alunos e professores e posteriormente um momento para que os professores e 

alunos deem seus depoimentos sobre a participação no projeto e o que foi relevante 

com relação ao mesmo tanto como prática docente ou como a aquisição de novos 

conhecimentos. 
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