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Resumo 

 

O presente estudo tem por objetivo diagnosticar e analisar 

a motivação dos alunos nas aulas de Educação Física, no 

ensino médio do Colégio Estadual D. Carolina Lupion de 

Cambará. Esta investigação visa fornecer subsídios 

capazes de auxiliar a prática pedagógica com o intuito de 

analisar e discutir as variáveis motivacionais que 

compõem e influenciam o comportamento dos alunos, 

bem como suas relações mais significativas com o 

processo de ensino e aprendizagem em Educação Física. 

A orientação do clima motivacional surge como um dos 

principais fatores responsáveis pela qualidade das 

atividades proporcionadas aos alunos e, 

consequentemente, pela forma com que os alunos se 

relacionarão com essas experiências. Será aplicado aos 

alunos um questionário no início da investigação e 

novamente ao final para observar os avanços durante a 

implementação. Na sequência serão ofertadas várias 

aulas atrativas e dinâmicas para estimular a motivação e 

participação dos mesmos nas aulas. Durante as aulas os 

alunos serão submetidos a diferentes tipos de situações 

que podem originar o sentimento de emoções diversas, 

positivas ou negativas. Pretende-se com esta pesquisa 

acrescentar ainda mais para os profissionais da Educação 

Física possibilitando uma contribuição para o 

planejamento de suas aulas, mostrando o nível de 

motivação dos alunos, e enfatizando a importância de 

motivar os alunos nas aulas. 

Palavras-chave Evasão escolar; educação física; ensino médio 

Formato do Material Didático Unidade Didática 
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APRESENTAÇÃO 

 

Enquanto professora PDE e Gestora por oito anos na rede estadual de 

ensino, pude perceber a falta de motivação e interesse dos alunos do Ensino 

Médio em relação às aulas de Educação Física. Sempre que os alunos do 

Ensino Médio saiam para as aulas pude observar o descaso que os alunos 

tratam a Educação Física, e esta realidade pode ser encontrada em muitas 

escolas estaduais, fato este, que me levou pesquisar sobre a realidade das 

aulas de Educação Física no Ensino Médio. Contudo, uma das principais 

preocupações no que tange aos estudos relacionados à Educação Física é 

com relação aos conteúdos ministrados nas aulas, pois os alunos vêm 

recebendo sempre os mesmos conteúdos desde o ensino fundamental, sendo 

o desporto o mais ministrado.  

A Educação Física enquanto componente curricular da educação 

básica deve assumir a tarefa de introduzir e integrar o aluno na cultura corporal 

de movimento, formando o cidadão que vai produzi-la, reproduzi-la e 

transformá-la, instrumentalizando-o para usufruir do jogo, do esporte, das 

atividades rítmicas e dança, das ginásticas e práticas de aptidão física, em 

benefício da qualidade de vida. “A integração que possibilitará o usufruto da 

cultura corporal de movimento há de ser plena – e efetiva, social, cognitiva e 

motora. Vale dizer, é a integração de sua personalidade” (Betti, 1992, 1994ª). 

Os conteúdos escolhidos devem sempre propiciar a inclusão de todos os 

alunos, deve tanto quanto possível, incidir sobre a totalidade da cultura corporal 

de movimento, incluindo jogos, esporte, atividades rítmicas/expressivas e 

dança, lutas/artes marciais, ginásticas e práticas de aptidão física, com suas 

variações e combinações, devem adquirir complexidade crescente com o 

decorrer das séries. Neste sentido, o declínio da Educação Física escolar, 

reflete uma tendência global, apontada por Medina (1989), quando diz que a 

maioria dos professores não se encontra preparados para trabalhar com esse 

nível de ensino, tendo em decorrência, um baixo prestígio desta disciplina. 



 

 

 Esse fato apresentado tem colaborado para que a Educação Física 

escolar não seja um componente curricular tão importante quanto os outros 

para os alunos. Por outro lado, considero que esta fase relacionada ao Ensino 

Médio, é extremamente importante na formação da personalidade do aluno, 

segundo Etchepare (2000), a escola possui atualmente a tarefa de desenvolver 

no aluno as características que lhe permitirão viver de forma eficiente numa 

sociedade complexa. Quando os alunos ingressam no Ensino Médio, já trazem 

consigo uma bagagem motora adquirida nas etapas anteriores e esses 

conhecimentos devem ser ampliados, permitindo sua utilização em situações 

sociais (MATTOS, NEIRA, 2000). Almeida e Cauduro (2007) consideram que a 

fase a qual o aluno se encontra no Ensino Médio, é extremamente importante 

na formação da sua personalidade, através da definição de valores e a 

Educação Física como componente curricular precisa contribuir para a 

formação do seu aluno.  

De acordo com Betti e Zulliani (2002) os adolescentes adquirem uma 

visão mais crítica, e já não atribuem à Educação Física tanto crédito. No Ensino 

Médio, caracterizam dois grupos de alunos: os que vão identificar-se com a 

prática esportiva formal, e os que vão perceber na Educação Física sentidos 

vinculados ao lazer e bem-estar. Assim a Educação Física deve visar atender a 

esses interesses. Nesse sentido, o ensino médio não pode ser uma simples 

repetição, do programa de Educação Física do ensino fundamental, um pouco 

mais aprofundado, deve apresentar características próprias, que considerem o 

contexto sócio histórico dos alunos (DARIDO et al., 1999).  

Nesta fase é comum correr um impasse entre alunos e professores, 

pois os primeiros querem apenas praticar os esportes e os segundos querem 

desenvolver os conteúdos programados. Muitas vezes os mesmos 

transformam as aulas de Educação Física em um espaço de recreação e lazer, 

para descontrair das responsabilidades das outras aulas (MATTOS, NEIRA, 

2000).  

Esta é a razão pela qual fundamento a preocupação em investigar o 

porquê de tantos alunos se desinteressarem pelas aulas da referida disciplina. 

Sendo assim, quero colaborar para mudar este quadro que hora se apresenta, 

sabendo que o professor é o maior responsável em motivar a prática de 

atividade física, fazendo com que o aluno leve este hábito para a vida adulta. 



 

 

Todavia o que se percebe é que já na adolescência, acabam desistindo. O 

estudo se propôs investigar os motivos que levam os alunos do ensino médio a 

se desinteressarem pelas aulas de Educação Física escolar, pois, de uma 

forma ou de outra os problemas, desinteresse destes jovens, pelas aulas de 

Educação Física, é uma realidade que merece ser estudada. Justifica-se, pois, 

pela expectativa de desenvolvimento de uma Educação Física, que vise à 

melhoria da ação docente, para que avancem em direção às transformações 

da realidade social atual. Além disso, cabe verificar como esse tema pode 

propiciar a identificação de estratégias que possam ser utilizadas pelo 

professor para lidar melhor com a questão da motivação dos alunos.  

Ao observar o comportamento dos alunos nas aulas de Educação 

física, o tema surgiu como pesquisa pela preocupação em ver que os alunos se 

mostram desinteressados, desmotivados a participarem das aulas, ou seja, a 

preocupação de que a comunidade escolar, os alunos e por vezes alguns 

professores consideram a Educação Física como uma disciplina 

exclusivamente prática e muitas vezes voltada para os interesses imediatos 

dos alunos que se restringe apenas em jogar futebol, associado ao fator 

relevante sobre a repetição dos programas desenvolvidos no Ensino 

Fundamental e ministrados novamente no Ensino Médio, tornando a prática da 

disciplina sem significado a estes alunos.  



 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A Educação Física como disciplina escolar caracteriza-se como uma 

atividade eminentemente prática, muitas vezes desvinculada da teoria que 

poderia servir de auxílio à compreensão e ao esclarecimento de fatores 

relacionados à atividade física, como também das regras do esporte. 

Atualmente percebe-se uma grande preocupação dos professores de 

Educação Física no que se refere à sua práxis, considerando que um grande 

número de alunos não participa efetivamente desta disciplina. Existem vários 

motivos que influenciam neste desinteresse, dentre eles a falta de materiais e 

instalações adequadas para a realização da aula, a carência de profissionais 

capacitados, além de problemas sociais e familiares, que também podem 

desencadear o desânimo para a prática das aulas que normalmente seguem 

uma ação rotineira de se encaminharem à quadra e simplesmente se 

acomodarem.  

É importante destacar Barbosa (1997), quando em suas considerações 

sobre teoria e prática destaca que “a teoria é um processo interno, abstrato – é 

o pensamento em si – e a prática é o ato concreto que se pode ver, ouvir, 

sentir; é quando nosso interior entra em contato com o mundo exterior”.  

Dessa forma, cabe aos professores de Educação Física utilizarem-se dos 

conhecimentos adquiridos na sua formação acadêmica para o fortalecimento 

de que a educação física é entendida como uma disciplina curricular que 

introduz e integra o aluno na cultura corporal, sendo assim, não basta largar 

uma bola com os alunos e esperar que a comunidade escolar valorize nosso 

trabalho e nossa disciplina. De acordo com Neira (2006, p.9) por trás de toda 

prática educativa há implícita uma concepção de aprendizagem. A Educação 

Física é uma disciplina curricular como qualquer outra e o dever dos 

professores é valorizar uma prática pedagógica que apresente coerência com 

os objetivos do ensino.  

Salienta-se que o não desenvolvimento, no Ensino Fundamental e 

Ensino Médio, de qualquer dos objetivos previstos, poderá levar a uma 

aversão, e consequente evasão, por parte dos alunos, das aulas de Educação 

Física, caso o professor não ministre conteúdos inseridos à realidade dos 

educandos, não se preocupando em demasia com a “esportivização” das 

aulas, pois:  



 

 

Confrontando, portanto, os objetivos do Ensino Médio com os que se 
tem no cotidiano da Educação Física nas escolas, deparamo-nos com 
uma incongruência. Enquanto as demais áreas de estudo dedicam-se 
a aprofundar os conhecimentos dos alunos, através de metodologias 
diversificadas, estudos do meio, exposição de vídeos, apreciação de 
obras de diversos autores, leituras de textos, solução de problemas, 
discussão de assuntos atuais e concretos, as aulas do “mais 
atraente” dos componentes limita-se aos já conhecidos fundamentos 
do esporte e jogo (PCN’s, BRASIL, 1999, p.02).  

 

 

Nesse sentido, a manifestação deve ser levada em conta, quando se 

almeja a participação dos alunos e, principalmente sua aprendizagem. No 

entanto, temos consciência que estamos vivendo uma época repleta de 

atrativos, que todos os dias são oferecidos pela mídia, despertando interesses 

tecnológicos e eletrônicos. Nem sempre a escola consegue oferecer esses 

atrativos, e precisa enfrentar outros fatores que também contribuem com a 

desmotivação dos alunos, sendo estes: a obesidade, a falta de habilidade na 

pratica dos esportes, problemas psicológicos, físicos, sociais, a rejeição e 

incapacidade perante os colegas nas atividades que são desenvolvidas.  

Quando se pensa em motivação na escola, devemos considerar o 

ambiente escolar, as tarefas e atividades proporcionadas na escola, métodos 

de ensino e avaliação, dentre outras. O professor de Educação Física também 

faz parte desse ambiente. Conhecendo e interpretando as emoções de seus 

alunos, pode estimulá-los a desenvolver aprendizado a partir de tarefas 

adequadas, encorajando-os a participar de práticas de esportes, de jogos, de 

danças, de maneira que também pratiquem essas atividades fora do espaço da 

escola.  

Esse papel estimulador do professor é decisivo para que o aluno sinta-

se motivado. Ele deve criar condições de desenvolver a criatividade dos 

alunos, proporcionando-lhes uma aprendizagem significativa, deve discutir as 

regras do jogo, promover atividades que façam com que os alunos sintam 

prazer em participar das aulas e que valorizem a disciplina em questão. A 

motivação e os motivos vêm sendo estudados ao longo dos tempos por 

diversos autores, porém deve-se ter claro que o termo motivo tem um 

significado diferenciado da motivação. Magill (1984) coloca que a palavra 

motivo veio do latim motivum e significa “uma causa que põe em movimento”, e 

pode ser definida como um impulso que faz com que se haja de certa forma.  



 

 

No entanto a motivação não se demonstra na mesma intensidade em 

todas as pessoas, pois temos interesses diferenciados. Sendo assim, o 

professor deve estar consciente da busca por conteúdos diversificados e 

motivantes, para que se consiga atender aos interesses contidos nas turmas, 

fazendo com que essa falta de previsão que a motivação manifesta, não venha 

lhe causar dúvidas no que diz respeito à motivação de seus alunos. Segundo 

Almeida (2007) os procedimentos didáticos pedagógicos do professor também 

influenciam na qualidade das aulas e, consequentemente, na motivação dos 

alunos. O professor que leva a sério o que faz e que alia a sua competência 

técnica ao compromisso de ensinar, desperta a criatividade e conduzem os 

alunos a reflexão através do lúdico, pode não ter alunos desinteressados ou 

desanimados. Ao adotar estes procedimentos, o professor leva grande 

vantagem sobre as outras disciplinas escolares, pois a Educação Física, por si 

só é uma prática motivadora e que permite abordar uma grande variedade de 

temas e assuntos relacionados na maioria das disciplinas existentes no 

currículo de uma instituição, podendo promover um ensino mais desafiador e 

interessante para os alunos e professores. De acordo com as referências 

pesquisadas segundo alguns autores os fatores da evasão nas aulas de 

educação Física, são:  

Darido Suraya Cristina (2004) ressalta que os praticantes que já 

possuem certa habilidade, recebem do professor uma atenção diferenciada 

enquanto os demais alunos acabam distanciando das atividades físicas.  

Fulle Alexandra (2005), já afirma que a infraestrutura, as condições 

ambientais, a atuação do professor (a) (desinteresse demonstrado nas aulas, 

comportamento, atenção/relacionamento com os alunos, maneira de ministrar 

as aulas, poucas explicações/informações) influencia diretamente as aulas 

ministradas.  

Martinelli, Rodrigues Camila (2006), alega que o profissional contribui 

para o desinteresse dos alunos, pois os métodos utilizados para 

desenvolvimento das aulas, conteúdos pouco relevantes, relacionamento com 

os alunos, pois é através desta relação aluno/professor que irá motivar a 

participação.  



 

 

Marzinek, Adriano e Neto, Feres Alfredo (2007), apostam que a evasão 

surge pela falta de materiais adequados para a realização da aula, a carência 

de profissionais capacitados, além de problemas sociais e familiares.  

É importante salientar que não estamos falando de aulas individuais e 

sim de conteúdos diversificados que busquem contemplar os diversos 

objetivos. Somente assim os diferentes interesses entre as pessoas irão 

transcorrer em uma imensa riqueza e principal fonte de entendimento do 

paradoxal fenômeno da motivação humana, (Bergamini, 1989). No entanto, 

deve-se ter em mente que o problema da motivação não está centrado no 

aluno, pois os outros membros da escola também podem apresentar 

comportamentos que evidenciem a falta da motivação.  

Para Witter e Lomônaco (1984) a falta de motivação do professor afeta 

diretamente o aluno, pois é o docente a pessoa na escola que tem o maior 

contato com os discentes. Sendo assim, ele tem grande responsabilidade para 

com a motivação deles. Com certeza uma aula ministrada sem motivação 

criará um clima desfavorável à aprendizagem, pois o aluno já tem consigo um 

estigma quanto à ida à escola, e ao encontrar o professor desmotivado 

certamente causará ainda maior resistência em motivar-se para aprender.  

Darido (2004) publicou um relatório de pesquisa sobre alunos não 

praticantes das aulas de Educação Física que, além de realizar uma 

interessante revisão da literatura sobre a prática regular da Educação Física na 

escola, apresenta novos dados sobre as origens e razões da não prática de 

educação Física. A autora conclui que há um progressivo afastamento dos 

alunos da Educação Física na escola, onde aponta que o total de alunos que 

nunca participam das aulas de Educação Física passa de 1% no ensino 

fundamental, para quase 20% no início do Ensino Médio. Um dos fatores 

desencadeantes desse afastamento seria a repetição dos programas de 

Educação Física: os programas desenvolvidos no Ensino Fundamental são os 

mesmos do Ensino Médio. Tais programas, grosso modo, se restringem à 

execução dos gestos técnicos esportivos. A escola é o ambiente que deve se 

apropriar da participação como algo concreto, do respeito às diferenças 

individuais, oportunizando vivências de práticas corporais diversas de maneira 

contextualizada e sistematizada.  



 

 

Considerando pertinentes as reflexões de Darido (2004), no entanto, 

destacamos que, em virtude de uma tradição instituída, é comum que os 

alunos, a comunidade escolar e, por vezes, os seus professores vejam a 

Educação Física como uma disciplina exclusivamente prática e, muitas vezes, 

voltada para os interesses imediatos dos alunos (como exemplo, o jogar 

futebol). Assim, apesar de existir uma construção social, nesse sentido 

Goodson (2008), cita que a Educação Física enquanto componente do 

currículo escolar, ainda é percebida por muitos como uma atividade 

complementar à escola e com objetivos utilitários tais como extravasar as 

energias ou disciplinar os alunos.  

Segundo Betti e Zuliani (2002), essa situação gera um questionamento 

da atual prática pedagógica da Educação Física escolar por parte dos próprios 

alunos, que, não vendo mais significado na disciplina, desinteressam-se e 

forçam situações de dispensa ou a não participação nas aulas. Contudo, eles 

valorizam muito as práticas corporais realizadas fora da escola. O problema se 

concentra com muita frequência no Ensino Médio, no qual, desconsiderando as 

mudanças psicossociais por que passam os adolescentes, a Educação Física 

preserva um modelo pedagógico concebido para o Ensino Fundamental 

posição semelhante à de Darido (2004). Dessa forma, as aulas de educação 

Física perdem o significado no Ensino Médio. O Ensino Médio é um dos níveis 

da Educação Básica, como cita a LDB (BRASIL,1986), ele é entendido como 

uma continuidade do Ensino Fundamental, ou seja, para a Legislação (Lei nº 

9394 de 20 de dezembro de 1986 – Seção IV – Art. 35) o Ensino Médio prevê a 

finalidade de consolidar e aprofundar os conhecimentos adquiridos no Ensino 

Fundamental. 

 Além dessa finalidade há outras: prosseguimento dos estudos; preparo 

para o trabalho e a cidadania; o desenvolvimento de habilidades como 

continuar a aprender e capacidade de se adaptar com flexibilidade às novas 

condições de ocupação e aperfeiçoamento; o aprimoramento do educando 

como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da 

autonomia intelectual e do pensamento crítico; e a compreensão dos 

fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando 

teoria e prática.  



 

 

Infelizmente, se analisarmos bem a Educação Física, podemos observar 

que essa continuidade no Ensino Médio em relação às experiências vividas 

pelo educando no Ensino Fundamental, não ocorre. Para Mattos e Neira (2000) 

há escolas em que o aprofundamento tático das modalidades é o único 

conteúdo das aulas de Educação Física. Essa especialização, não se mostra 

eficaz, pois só quem domina os fundamentos do jogo pode “jogar taticamente”, 

perdendo o significado esse conhecimento de alto nível para os educandos que 

não os dominam, fator relevante para que os alunos não participem das aulas 

contribuindo com a evasão da disciplina. Vemos que a prática pedagógica 

pouco tem contribuído para a compreensão dos fundamentos, para o 

desenvolvimento da habilidade de aprender ou para formação ética.  

Segundo os autores, para os alunos que apresentam um fracasso no 

desenvolvimento motor ou não alcançam o desempenho desejado, a Educação 

Física passa a ter característica recreativa, encontramos alunos que 

frequentam as aulas de forma descompromissada e percebemos uma visível 

evasão das aulas.  

 

 

Metodologia 

 

Para dar início aos trabalhos começarei apresentando o projeto para os 

alunos, deixando bem claro que estaremos trabalhando com a motivação e que 

eles deverão responder a um questionário que será avaliado antes de depois 

das atividades. Participarão do projeto os alunos do 1º 2º e 3º anos do ensino 

médio, sobre motivação nas aulas de educação física. 

Questionário que os alunos responderão:  

Pseudônimo: ___________________________________Sexo: ________ 

1. Você gosta quando o professor de educação física faz uso de práticas 

desportivas?     (  ) Sim  (  ) Não 

2. Você está satisfeito com a metodologia aplicada nas aulas de educação 

física? (  ) Sim   (   ) Não 



 

 

3. O professor de educação física consegue te motivar o suficiente para você 

querer praticar a aula?  (  ) Sim  (  ) Não 

4. O colégio possui material apropriado para variação das aulas? Justifique sua 

resposta. (  ) Sim  (  ) Não. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

5. Algum integrante do seu núcleo familiar pratica atividade física? Em caso 

positivo diga quem é e quais atividades eles praticam. (  ) Sim   (  ) Não 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

6. Você se sente estimulado para participar das aulas de educação física na 

escola? Em caso positivo, diga às atividades que mais interessam. Em caso 

negativo enumere algumas coisas que o desestimulam a esta prática. 

Justifique sua resposta. (  ) Sim      (    ) Não.  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

7. O seu professor de educação física mostra segurança na hora de aplicar o 

conteúdo de aula?  (  ) Sim  (   ) Não 

8. Você tem tempo para praticar atividades físicas fora do âmbito escolar?  

 (  ) Sim  (  ) Não 

Como que você queria que fossem as aulas de educação física? Justifique sua 

resposta. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Os questionários serão analisados antes e depois da aplicação do 

projeto. 



 

 

As atividades estarão voltadas para o tema qualidade de vida através 

da atividade física e a motivação. 

 

Atividade 1  

A primeira atividade será a realização de uma palestra sobre qualidade 

de vida e como esta pode interferir em nossa motivação para a realização de 

nossas atividade diárias, como m todo. 

 

Atividade 2 

Será apresentada para os alunos uma reportagem da Revista Veja 

Pais dos Sedentários, de 25/09/2011, a qual trata sobre os números de 

sedentarismo no Brasil e suas repercussões na saúde dos brasileiros. 

Na reportagem há dados que revelam que a prática de atividade física 

e esportiva é restrita, o sendo privilegio de pessoas que tem um poder 

aquisitivo elevado. De acordo com a reportagem mais de 60% da população 

brasileira com mais de 16 anos é sedentária. Por isso, conhecer os benefícios 

dos exercícios físicos e as alternativas de prática regular de atividades físicas 

sem a necessidade de recursos que pesam no bolso, como equipamentos ou a 

estrutura de clubes e academias, são passos importantes para se reverter este 

quadro. Além de prevenir a obesidade e uma série de problemas a ela 

relacionados e reduzir o risco de morte por infarto ou derrame, os exercícios 

físicos são grandes aliados no combate ao estresse e à depressão - males que 

assolam a muitos, em especial no dia a dia agitado que encontramos 

atualmente. 

 

 

Sedentarismo e saúde 

Começarei a aula questionando os alunos se eles praticam atividades 

físicas fora da escola e quais são as modalidades de que mais gostam. 

Perguntarei por que não fazem esportes fora das aulas de Educação Física os 

motivos pelos quais eles não praticam outras atividades físicas. Alguns deles 

podem responder que é porque não estão matriculados em nenhum clube ou 

academia, ou seja, não possuem espaços adequados para a prática de 

esportes. 



 

 

Contarei aos alunos que nessa aula vou apresentar alguns esportes 

que podem ser praticados ao ar livre e ressalte a importância da atividade física 

para a saúde. Distribua as cópias da reportagem de Veja aos alunos, peça que 

façam a leitura em silêncio e, em seguida, comente alguns números relativos 

ao sedentarismo no Brasil. Pergunte se eles sabiam que mais da metade dos 

brasileiros (62% das pessoas com mais de 16 anos) não fazem nenhum tipo de 

exercício e discuta com a turma quais são as consequências do sedentarismo 

para o organismo humano. Comente que, além de combater a obesidade, a 

prática regular de atividades físicas reduz o risco de doenças muito graves 

como Alzheimer, câncer, derrames e infartos. 

 

 

Atividade 3 

 

Futebol, racha ou pelada 

Esta é uma maneira de jogar futebol, que alguns alunos não 

conhecem, explique que a pelada pode ser jogada em campos de várzeas, 

praças, ruas de pouco movimento, em gramados de jardins ou seja em 

qualquer espaço aberto, sem que se tenha despesas, pode ser jogada por 

quaisquer pessoas em todas as faixas etárias. 

A atividade pode ser desenvolvida na quadra da escola, caso a escola 

não possua uma, selecione um local apropriado para a realização, uma praça, 

um parque ou uma rua nos entornos da escola. 

Para dar início a atividade, comente que os peladeiros vão se reunindo 

aos poucos, e que enquanto os times não se completam, os que estão ali 

aproveitam para praticar o bobinho, a linha de gol, cascudinho, chute a gol. Os 

jogadores que antecedem a "pelada" propriamente dita atraem novos 

companheiros para a prática da modalidade e, paralelamente, fazem uma boa 

atividade de aquecimento. 

Se a atividade for desenvolvida em local aberto é necessário marcar as 

balizas, que pode ser feito com: chinelos, pedrinhas, galhos, ou outro material 

ali disponível. 

É necessário separar os dois times, isto pode ser feito de diversas 

maneiras, aqui será através da realização do bobinho/esperto, quem pegar a 



 

 

bola deverá ir para um time, alternadamente (pode ser feito de outras maneiras 

também). É importante que o grupo considere as habilidades de cada um e 

busque formar equipes equilibradas em função do nível de desempenho, para 

que o jogo seja atraente e motivante.  

As regras da pelada são adaptadas e devem ser previamente 

estipuladas pelos participantes, que deverão segui-las.  

Uma sugestão é diminuir o tamanho do gol e não ter goleiro, ficando o 

golzinho livre.  

Se o gol for normal pode ser combinado que quem marca um gol, se 

torna o goleiro ou troca de equipe, mesmo que um os times fiquem com mais 

jogadores. 

Em relação ao tempo do jogo, na pelada não é determinado, é preciso 

criar regras próprias, por exemplo que fizer três gols ganha, ou outro sugerido 

pelos alunos. 

A professora deve explicar para os alunos que a pelada ou o jogo de 

futebol é uma atividade física, muito boa para a saúde e que não tem custos, 

sendo que todos podem participar. 

 

Atividade 4 

 

Corridas 

A atividade agora será uma pratica que traz grandes benefícios para a 

saúde e que se praticada ao ar livre não tem custo nenhum. A corrida. 

É importante começar explicando para os alunos que esta modalidade 

esportiva deve ser pratica de maneira agradável, em locais que sejam propícios 

para tanto, que é importante começar num ritmo lento e ir aumentando 

gradativamente para que haja a acomodação do organismo. 

O recomendado para quem nunca fez atividade física é de 30 a 40 

minutos. 

Levar os alunos para uma praça ou local que seja possível realizar as 

corridas, e verifique com os alunos, a frequência cardíaca em repouso e depois 

do treino, e se possível também a pressão arterial, que tende a subir depois de 

uma atividade física, para que não está habituado. 



 

 

Peça aos alunos que estes marquem o que foi aferido, pois será 

utilizado na próxima aula. 

 

 Atividade 5 

 

Conversa com um personal trainer 

Para esta aula um profissional de educação física especialista em 

treinamento esportivo, será convidado para conversar com os alunos sobre a 

aula anterior, onde deverá explicar os resultados dos dados obtidos através da 

mensuração dos batimentos cardíacos e da pressão arterial. 

Também sugerirá um treinamento que podem ser realizados pelos 

alunos quando estes estiverem mais adaptados ao treinamento, estes podem 

ser: 
- Exercícios de técnica: servem para melhorar a biomecânica do movimento. 

Os alunos devem fazer exercícios de elevação de joelhos, elevação de 

calcanhares, elevação de pernas e combinações entre esses movimentos. 

- Exercícios pliométricos: combinação de saltos e tiros curtos para ativação 

neuromuscular e ganho de força. 

- Circuitos: estações de exercícios que podem trabalhar técnicas, saltos, força 

(inclusive grupos musculares do tronco, não muito exigidos durante a corrida, 

mas importantes para o corredor). 

- Fartleks aeróbios: são jogos de corrida em que variam o ritmo de trabalho 

(com alternância entre corridas rápidas e lentas) e os esforços de intensidade 

(de média e de longa duração). Podem ser realizados em parques e em 

terrenos variados (subidas, asfalto, areia, grama etc.). 

- Treinamentos intervalados: treinos que intercalam corrida com descanso, ou 

seja, com um intervalo de recuperação entre os tiros. 

A turma deve realizar alguns destes exercícios sobre a orientação do 

professor. 

O professor deve deixar claro que estas podem ser realizadas dentro 

da escola com as mesmas facilidades que são realizadas nas academias e que 

atividades ao ar livre também são muito boas de serem praticadas. 

 

 



 

 

Atividade 6 

Voleibol  

 

Outra atividade que pode ser desenvolvida sem grandes custos e em 

vários lugares é o voleibol. Para isto pode ser utilizado uma corda ou um 

elástico, amarrado de um lado a outro de um terreno. 

Outro fator importante é que o jogo pode ser disputado por duplas, 

trios, ou no número de jogadores que for conveniente, ou dentro das normas 

vigentes. 

Para trabalhar com o aquecimento da turma uma sugestão é a roda de 

vôlei, cujo objetivo é utilizar os fundamentos do vôlei, saque, toque, manchete e 

os deslocamentos que são importantes para o jogo 

Depois, você pode montar duas equipes que se enfrentam em quadra, 

enquanto os demais alunos aguardam no fundo e ficam prontos para entrar a 

qualquer momento. A equipe que vence a disputa permanece em quadra, 

enquanto que do outro lado, entra uma nova equipe adversária para iniciar uma 

nova disputa. É possível combinar que a bola só pode tocar o piso uma vez a 

cada toque ou estabelecer um número maior do que três toques para que a 

bola seja lançada para o outro lado da rede. As regras devem ser adaptadas 

em conjunto com a classe. 

 

Atividade 7 

 

Reaplicar o questionário inicial para verificar se os alunos, a partir da 

intervenção realizada mudaram a postura em relação às aulas de educação 

física na escola se estão ou não motivados a realizar as aulas de Educação 

Física. 

 

Atividade 8 

 

Após avaliar os questionários, convidar os alunos a participarem de 

uma mesa redonda para discutirem os avanços que aconteceram durantes o 

período que que as atividades estavam sendo desenvolvidas. 



 

 

Questionar o que mudou neste período, se os alunos estão mais 

motivados e porquê? 

Se isto também não aconteceu, conversar com os alunos para saber o 

que é necessário para que eles se interessem pelas aulas e tornem a pratica 

de atividade física integrantes em suas vidas. 
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