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1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
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Relação Interdisciplinar:  

Resumo: 
Esta Produção Didático-Pedagógica tem 

como tema a Integração Família e Escola. 

Propõe motivar, de forma mais efetiva, a 

participação dos pais na vida escolar dos 

filhos com o objetivo de melhorar os 

resultados referentes ao ensino e 

aprendizagem dos alunos. A metodologia 

utilizada se apresenta através de atividades 

com Jogos Cooperativos, dentro da proposta 

de criação de uma Comunidade de 

Aprendizagem, no Colégio Estadual Dr. 

Xavier da Silva. 

Palavras-chave:      Família; Escola; Jogos Cooperativos. 

Formato do Material Didático:      Unidade Didática 

Público:      8OS Anos do Ensino Fundamental 
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2. TÍTULO 

 

Comunidade de Aprendizagem no Colégio Dr. Xavier da Silva: 

Integração Família e Escola Através dos Jogos Cooperativos. 

 

3. APRESENTAÇÃO 

 

Esta Unidade Didática foi desenvolvida durante o Curso de Capacitação 

de Professores da Rede Estadual de Ensino do Paraná – PDE 2014. Aborda 

como temática: Integração Família e Escola através dos Jogos Cooperativos. 

A importância desta produção nasceu da necessidade de favorecer uma 

aproximação dos pais de nossos alunos à escola, através dos Jogos 

Cooperativos, assim consolidar uma prática mais harmoniosa e interativa. 

O presente trabalho teve como proposta a criação de uma Comunidade 

de Aprendizagem no Colégio Estadual Dr. Xavier da Silva. A intenção da 

proposta foi a de trazer os pais dos alunos para participarem das atividades 

com seus filhos no intuito de envolver de forma mais efetiva estes pais na vida 

escolar de seus filhos.  Assim, foram formados quatro grupos de alunos da 

Turma 8º ano A para os estudos e/ou trabalhos. A proposta de atividades com 

“jogos cooperativos” incluiu: jogos tradicionais, jogos modificados, exercícios de 

alongamento, postura corporal, exercícios de respiração, entre outros; como 

também atividades de reflexão sobre valores humanos. 

Os conteúdos abordados atenderam às necessidades das Diretrizes 

Curriculares da Educação Básica do Paraná, ao realizar um trabalho teórico-

prático, procurou contextualizar a aprendizagem de forma mais efetiva, 

ressignificando algumas práticas já existentes. 

Palavras-chave: Escola; Família; Jogos Cooperativos. 

4. PROBLEMATIZAÇÃO 

 

 O presente estudo teve a preocupação com o desempenho escolar de 

nossos alunos. Falta de interesse, motivação, descaso com os estudos, tempo 

de dedicação excessiva às redes sociais, são alguns dos fatores presentes na 
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vida dos jovens o que, provavelmente contribuiu para resultados nada 

animadores. Outro fator determinante foi a falta de acompanhamento dos pais 

na rotina dos filhos. Muitas vezes, os pais comparecem à escola somente 

quando surge algum problema ou para a verificação de notas, no final de cada 

período. Visto que, é de fundamental importância uma efetiva participação da 

família no processo de ensino e aprendizagem para que se consiga alcançar os 

objetivos propostos e, assim chegar a resultados satisfatórios. 

5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GERAL  

 

- Ofertar aos pais dos alunos dos 8os anos do Ensino Fundamental, orientações 

para que eles possam refletir, debater e participar da realidade escolar de seus 

filhos com a adoção de atividades dirigidas no contraturno escolar, visto que 

esse é o momento de maior concentração de pais na escola, quando muitos 

deles buscam seus filhos. 

 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

- Entender que é de fundamental importância uma participação mais efetiva         

dos pais na vida escolar de seus filhos. 

- Compreender a disciplina de Educação Física como contribuição no processo 

ensino-aprendizagem, através de atividades dirigidas. 

- Proporcionar aos pais e alunos atividades dirigidas com jogos cooperativos e 

reflexões sobre valores humanos, no contraturno escolar. 

6. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

escola tem um papel social a cumprir encarregada pela educação 

formal, responsável por formar indivíduos para atuar na sociedade: 

com saberes que os tornam capazes de realizar atividades solicitadas, 

com tomadas próprias de decisão, solucionar problemas e enfrentar os 

desafios que se apresentam. 

A 
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o que se refere à educação, pode-se dizer que é um processo de 

desenvolvimento contínuo do ser humano em todas as suas 

potencialidades. 

 

 

 

 

 

 

 

Assim, compete à escola formar 

cidadãos, preparar sujeitos 

comprometidos e atuantes na 

sociedade, tornando o processo de 

ensino e aprendizagem indissociável 

da cidadania. 

  

            Figura 01: Escola 

Fonte: Disponível em: http://pequenopolis.files.wordpres.com Acessado em 
24/10/2014 

 

 

 

 

 

Neste sentido, a Educação Física consolidou seu espaço na escola e, 

por meio de suas diversas formas de manifestação (jogos, brincadeiras, dança, 

ginástica, esportes, lutas) tem muito a contribuir; pois proporciona atividades 

dirigidas, enfatizando a forma prazerosa na realização, bem como favorece a 

proximidade entre os participantes. 

 

 

 

N 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

“Prática pedagógica que, no âmbito escolar, tematiza formas de 

atividades expressivas corporais como: jogo, esporte, dança, 
ginástica, formas estas que configuram uma área de conhecimento que 
podemos chamar de cultura corporal”.  

     (COLETIVO DE AUTORES 1992, p. 33) 

“Não há cidadania se os alunos não aprenderem, se não formos capazes 

de integrar todos numa escola com regras claras e democráticas de 
funcionamento, se a escola não comunicar com o exterior e não prestar 
contas do seu trabalho à sociedade”. 

     (NÓVOA, 2009, p.68) 

 “A educação é uma prática social, cujo fim é o desenvolvimento do 
que na pessoa humana pode ser aprendido entre os tipos de saber 
existentes em uma cultura, para a formação de tipos de sujeitos, de 
acordo com as necessidades e exigências de sua sociedade, em um 

momento da história de seu próprio desenvolvimento”. 
                              (BRANDÃO, 2007, p.73) 
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 ale destacar que os benefícios da Educação Física, além de 

promoção da saúde e qualidade de vida, lazer; atuam na prevenção 

de doenças cardiovasculares, musculares, osteoporose, controla os 

níveis de colesterol entre outras; 

redução da ansiedade e depressão; 

desenvolve as capacidades físicas, 

mental, moral e intelectual; 

proporciona o convívio social entre os 

praticantes, visando à formação 

integral do ser humano. 

 

 

                                                        

                                                                   Figura 02: Educação Física Escolar 

Fonte: Disponível em http://mfcmamona.no.comunidades.net Acessado em 

24/10/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim, este estudo tem o 

propósito de estender a oportunidade de 

vivenciar práticas corporais, também às 

famílias dos alunos, mais 

especificamente com os pais, mães e/ou 

responsáveis. 

 
                                       

             Figura 03: Família 

Fonte: Disponível em: http://colorir.estaticos.net Acessado em 24/10/2014 

V 

C 

“Como primeira mediadora entre o homem e a cultura, a família 
constitui a unidade dinâmica das relações de cunho afetivo, social e 

cognitivo que estão imersas nas condições materiais, históricas e 
culturais de um dado grupo social. Ela é a matriz da aprendizagem 
humana, com significados e práticas culturais próprias que geram 

modelos de relação interpessoal e de construção individual e coletiva.”  

(DESSEN, 2007, p. 22) 
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om isso, as atividades deste trabalho foram elaboradas dentro da 

proposta de Comunidades de Aprendizagem. Entendendo que: 

 

 

 

 

Comunidade de Aprendizagem implica uma  
 
 

 
 

 
                           Figura 04: Comunidades de Aprendizagem 

Fonte: Capa do Livro: Comunidades de Aprendizagem: outra escola é 

possível. Autoras: Roseli R. de Mello, Fabiana M. Braga e Vanessa Gabassa. 

 

 proposta contempla jogos, mais precisamente os jogos cooperativos 

para consolidar uma prática mais harmoniosa e interativa, o que 

favorece a integração da família na escola. 

 

 

 

 

C 

A 
“O jogo é uma atividade voluntária, exercida dentro de alguns padrões 
com regras previamente combinadas e consentidas entre todos os 

participantes, dentro de certo tempo de limite e espaço, acompanhado 
de um sentido de tensão e alegria e de ser diferente do cotidiano”.  
                        

        (HUIZINGA 2004, p. 33) 

“Comunidade de Aprendizagem implica uma mudança organizativa 

global das estruturas administrativas de uma escola e suas relações 
com o entorno e os agentes educacionais, em especial os familiares. 
Mudança que passa a ser permeada, em todos os momentos, pelo 

diálogo, pela participação democrática, pelas altas expectativas, pela 
centralidade na aprendizagem, pressupondo a implicação responsável 
de todos e de todas, tanto no planejamento e na gestão quanto no 

processo de ensino e de aprendizagem”. 
  (MELLO et al., 2012, p. 113) 
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 SEED (2008, p.67) 

propõe práticas que 

envolvam jogos e 

brincadeiras afirmando que: 

“compõem um conjunto de 

possibilidades que ampliam a 

percepção e a interpretação da 

realidade, além de intensificarem 

a curiosidade, o interesse e a 

intervenção dos alunos envolvidos 

nas diferentes atividades”.                     Figura 05: Jogos  

Fonte: Disponível em: http://www..childhood.org.br Acessado em 23/10/2014 

Assim, os jogos cooperativos favorecem a participação de todos. 

 

 

 

 

 

 

om isso, os jogos cooperativos, além de serem mais uma alternativa 

para as aulas de Educação Física, entre outros promovem a 

autoestima, inclusão social, recreação, socialização; e a formação de atitudes e 

valores humanos como: 

solidariedade, confiança 

e o respeito mútuo. 

 

 

              

 

    

    

    Figura 06: Jogos Cooperativos (A) 

Fonte: Disponível em: http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br Acessado em 

24/10/2014 

A 

C 

“O Jogo Cooperativo incentiva a participação de todos, favorecendo o 

desenvolvimento harmônico das diferentes competências pessoais e 
interpessoais, especialmente no que diz respeito à promoção de 
valores humanos essenciais.”                                                   

         (BROTTO 2001, p. 04) 
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ale ressaltar que, o resgate destes valores humanos na família é 

imprescindível, pois a família é a primeira instituição social 

responsável pela formação de atitudes e valores morais do ser humano. 

E, em conjunto com a escola... 

 

 

 

 

 

o que isso se refere, o Coletivo de Autores (1992, p.71) relata que “os 

valores que privilegiam o coletivo são imprescindíveis para a 

formação do humano o que pressupõem compromisso com a 

solidariedade e o respeito, a compreensão de que o jogo se faz a dois, e de 

que é diferente jogar com o companheiro e jogar contra o adversário”. 

                                                             

 

Figura 07: Jogos Cooperativos (B) 

Fonte: Recolhida do arquivo pessoal da autora 

V 

N 

“É preciso resgatar os valores que verdadeiramente socializam, 
privilegiam o coletivo sobre o individual, garantem a solidariedade e o 
respeito humano e levam a compreensão de que o jogo se faz com o 

outro e não contra o outro.”                                                    
                         (OLIVEIRA, 2001, p. 28) 

“Educar por meio dos valores humanos, que enaltecem a ética, o 
respeito ao próximo, a solidariedade, entre outros valores essenciais, 
representa mediar o convívio dos alunos, nas relações mais próximas e 

diretas, como por exemplo, as relações interpessoais estabelecidas na 
sala de aula com os colegas. Desta maneira, o aluno é co-responsável 
na construção de um ambiente social e formador de uma teia de 

relações.” 

        (ABRAHÃO, 2004, p. 92) 
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ssim, será de fundamental importância a participação dos familiares e 

alunos em conjunto com o professor nesta proposta educativa, pois 

esta união favorece a obtenção de resultados positivos no processo de ensino 

e aprendizagem. 

 

 

                                              

 

     

 

 

 

                                 Figura 08: Jogos Cooperativos (C) 

Fonte: Disponível em: http://educarparacrescer.abril.com.br Acessado em 

22/10/2014 

 

  

 

 

 

  

que mostra a importância de uma participação mais efetiva da família 

na vida escolar dos filhos, e que é possível envolver os pais nas 

atividades deste Projeto de Intervenção Pedagógica. 

 

 

A 

O 

“Qualquer pessoa, criança ou adulto é suficientemente capaz de 
interagir, partilhar, sentir prazer ou alguma emoção e se divertir ao se 
envolver ativamente em brincadeiras, jogos ou esportes”.          

                 (ORLICK, 1989, p. 102) 

“Os jogos cooperativos podem auxiliar o professor a desenvolver 
plena consciência e significado das possibilidades de ação 

educacional como um todo, pois o professor pode assumir um 
compromisso pedagógico na busca e construção de uma sociedade da 
qual possamos nos orgulhar e dizer que fazemos parte dessa 

construção histórica.” 

       (ABRAHÃO, 2004, p. 48) 
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7. METODOLOGIA 

 

7.1. EXPLICITAÇÃO METODOLÓGICA 

 

Esta é uma pesquisa de natureza qualitativa enfatiza mais o processo do 

que o produto e tem a preocupação em retratar a perspectiva dos participantes. 

A coleta de dados deu-se por meio de um processo interativo, utilizando-se das 

seguintes técnicas: questionário diagnóstico, observação às aulas, grupos 

focais, fotos, filmagem e gravações. 

A escolha desta metodologia de coleta de dados justifica-se pela 

necessidade de integrar os dois grupos distintos: o grupo dos pais, mães e/ou 

responsáveis e o grupo dos alunos e alunas; isso em uma mesma metodologia 

utilizada em uma situação real de ensino, por ocasião de aulas-laboratório. O 

termo “aulas-laboratório” foi sugerido pelo Professor Doutor Sérgio Roberto 

Abrahão como forma de apresentação das atividades de Implementação do 

Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola. 

O questionário diagnóstico serviu para orientar as investigações junto 

aos pais, mães e/ou responsáveis. 

A observação direta às aulas-laboratório em uma situação concreta de 

jogos se justifica por ser, conforme SALVADOR (1994), a forma mais precisa 

de se verificar a interação, desvelar e analisar hipóteses em uma situação 

natural. De acordo com LÜDKE e ANDRÉ (1986, p. 26) “[...] a observação 

possibilita um contato pessoal e estreito do pesquisador com o fenômeno 

pesquisado. A experiência direta é, sem dúvida, o melhor teste de verificação 

da ocorrência de um determinado fenômeno”. 

A análise dos dados obtidos nos grupos focais foi através de gravações, 

transcritas com base na técnica de análise de conteúdo, identificando e 

esclarecendo os aspectos da situação observada antes e após as aulas-

laboratório. As categorias para análise foram criadas tendo em vista 

convergências/divergências, semelhanças/diferenças, sentido/significado, das 

palavras e assuntos emergentes no discurso dos participantes do grupo focal. 

 A entrevista, segundo RICHARDSON (1999, p. 209) permite “conhecer a 

opinião do entrevistado, explorar suas atividades e motivações”. E, pela 
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entrevista guiada pretende-se que o entrevistado “possa discorrer livremente, 

nas suas próprias palavras, em relação a temas que o entrevistador coloca 

para iniciar a interação”. 

As fotos e filmagens proporcionaram a posterior observação do processo 

das aulas-laboratório, permitindo resgatar detalhes (mediação docente, 

comportamento discente, falas, relações interpessoais, emoções, nível de 

participação, reações) que auxiliaram na interpretação e análise dos dados. 

 

7.2. CAMPO DE ESTUDO 

 

 O campo de estudo deste Projeto de Intervenção Pedagógica foi o 

Colégio Estadual Dr. Xavier da Silva, localizado na Rua Silva Jardim n° 613, 

Bairro Rebouças, em Curitiba, tendo como sujeitos pais (pais, mães e/ou 

responsáveis), alunos e alunas do 8º Ano A, durante o ano letivo de 2015. 

 

7.3. SELEÇÃO DOS SUJEITOS 

 

 A opção do trabalho foi com os pais (pais, mães e/ou responsáveis) dos 

alunos do 8o Ano A. E a escolha da turma teve como critério, a faixa etária 

compreendendo que estes já possuem vivências motoras com referência a 

práticas da Educação Física Escolar. 

 Para que os pais, mães e/ou responsáveis participassem da proposta, 

foram enviados folhetos explicativos e convites, também foram confeccionados 

cartazes pelos alunos. Na ilustração do material de divulgação utilizamos a 

figura 04 (Comunidades de Aprendizagem) deste trabalho. 

 

7.4. PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

 A coleta de dados foi realizada em três momentos distintos e 

complementares: 

1º Momento: Aplicação de questionário diagnóstico aos pais, mães e/ou 

responsáveis que estavam presentes no dia pré-determinado. 
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2º Momento: Aplicação das atividades com Jogos Cooperativos através 

de Aulas-laboratório, com fotos e filmagem em vídeo. O planejamento e 

aplicação destas aulas-laboratório se diferenciam das aulas tradicionais, por 

dois motivos: os objetivos de cada encontro e, pela presença e participação 

dos pais, mães e/ou responsáveis nas atividades; juntamente com os alunos. 

3º Momento: Aplicação de entrevista final guiada em grupo focal aos 

pais, mães e/ou responsáveis. O registro foi feito por meio de gravação e 

filmagem em vídeo. 

Os participantes do grupo focal foram informados dos motivos da 

pesquisa e assinaram, individualmente, o termo de consentimento livre e 

esclarecido, necessário para o uso das gravações e da utilização dos dados na 

construção do estudo e posterior publicação.  

 

QUESTIONÁRIO DIAGNÓSTICO 

 

1. Com que frequência você comparece à Escola de seu filho(a)? 

(  ) Todo dia vou encontrar com ele(a) na saída 

(  ) Sempre que solicitado(a) 

(  ) Não costumo me envolver é compromisso dele(a) 

 

2. Você acompanha as tarefas de casa? 

 (  ) Sempre 

 (  ) Quase sempre 

 (  ) É de responsabilidade dele(a) 

 

3. Como você acompanha o cronograma de avaliações(provas)? 

 (  ) Sempre que meu filho(a) é informado 

 (  ) Quase sempre 

 (  ) É de responsabilidade dele(a)  

 

4. Quantos amigos ou colegas de seu filho(a) você conhece? 

 (  ) Todos 

 (  ) Um, talvez dois 

 (  ) Nenhum 
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5. Com que frequência a família se reúne para almoçar, passear, conversar e 

outros? 

 (  ) Todo dia 

 (  ) Sempre que for possível 

 (  ) Não dá tempo 

6. Participa de algum trabalho voluntário na Escola de seu filho(a)? 

(  ) Sim 

 (  ) No momento, não. 

 (  ) Não  

7. Quando convidado(a) a participar de eventos na Escola como: palestras, 

reuniões, festividades, jogos etc. Você participa: 

 (  ) Sempre 

 (  ) Quase sempre 

 (  ) Não participa 

8. Você conhece a Diretora, os Professores e Funcionários da Escola de seu 

filho(a)? 

 (  ) Sim 

 (  ) Alguns 

 (  ) Não 

9. Na rotina escolar de seu filho(a): avisos, calendário escolar, autorizações 

para participar de algum evento, comunicados em geral. Com que frequência 

você é informado pelo seu filho(a)? 

 (  ) Sempre que tem bilhetes ele(a) me mostra 

 (  ) Quase sempre ele(a) me avisa 

 (  ) Não recebo comunicados da Escola 

 

10. Caso fosse formado um grupo de pais, mães e/ou responsáveis pelos 

alunos e alunas do Colégio para dar sugestões, organizar pequenos encontros, 

participar como grupo de apoio ou mesmo em parceria com a Escola, qual 

seria o seu envolvimento? 

 (  ) Sim, gostaria de participar 

 (  ) Talvez participasse 

 (  ) Não teria tempo 
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Solicitação 

Caros Pais, Mães e/ou Responsáveis pelos alunos e alunas do 8º Ano 

da Turma A, ano de 2015.  

Solicito a gentileza de responderem a este questionário, pois faz parte 

do meu Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola do Programa de 

Desenvolvimento Educacional – PDE – da Secretaria de Estado da Educação 

do Paraná. 

 

Agradeço pela atenção de Todos. 

Professora  Scheila Duquia 

 

7.5. AULAS-LABORATÓRIO 

 

Na sequência deste estudo está o conjunto das atividades relativas à 

Proposta de Implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola, 

através de Jogos Cooperativos com referência a aulas-laboratório, de acordo 

com a orientação do Professor Doutor Sérgio Roberto Abrahão. O objetivo 

desta sequência do trabalho foi o de desenvolver este conjunto de atividades 

nas trinta e duas horas propostas dentro do Programa de Desenvolvimento 

Educacional - PDE. 

 

7.5.1. Atividade Interativa/Dinâmica 

de Grupo 

 

 

F

             

F

i

          Figura 09: Interação 

Fonte: Disponível em: https://encryptedtbn0.gstatic.com Acessado em 

23/10/2014 
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Objetivo: Mostrar a importância da realização desta Proposta de Intervenção 

Pedagógica no contexto escolar e que, a participação efetiva dos pais, mães 

e/ou responsáveis, alunos e alunas nas atividades é relevante no contexto 

educativo. 

Descrição:  

Aula 01: Reunir com os alunos na “RODA/DEBATE”, explicar como 

serão as atividades, dividir a turma em quatro grupos e distribuir as tarefas. É 

de responsabilidade de cada grupo determinar um ou dois coordenadores por 

grupo. Também, cada grupo ficará responsável por duas atividades, as quais a 

participação será de todos. 

Aula 02: Confecção de cartazes, enviar os convites aos pais, mães e/ou 

responsáveis para divulgação da proposta. 

Aula 03: Convidar os pais para um encontro, oportunidade em que será 

feita a divulgação da proposta e apresentação de algumas das atividades que 

serão realizadas. 

 

 

     Figura 10: Reunião com os Pais 

Fonte: Disponível em: http://encrypted-tbn1.gstatic.com Acessado em 

31/10/2014 

Aula 04: atividade prática: “desafio”. Fazer um círculo, de costas para o 

centro do círculo, propor que fechem os olhos, virem novamente de frente para 

o círculo e lentamente, caminhem com os braços estendidos à frente (um 

pouco para cima) e cada mão deverá encontrar outra mão; próxima orientação: 

não soltar as mãos, abrir os olhos e tentar (o grupo) voltar na posição de 

círculo, sem soltar as mãos do companheiro. 



17 
 

 

Questionamentos para a “RODA/DEBATE”: 

- Vocês (pais, mães ou responsáveis) acham importante acompanhar a rotina 

escolar de seu filho ou filha? 

- Você e seu filho ou filha tem interesse em participar desta proposta? 

Duração: 4 encontros  

Recursos Materiais: Cartolinas, canetas coloridas, colchonetes, quadro e giz. 

Sugestão de leitura: ANTUNES, Celso. Bom filho, ótimo aluno. Petrópolis, 

RJ: Vozes, 2011. 

 No relato das atividades de aulas-laboratório, foram empregados 

termos como mudança, variação, modificação. Então, houve necessidade 

de fazer alguma referência a estes termos, pois na Educação Física estão 

relacionados a “jogos modificados”. A proposta deste estudo 

compreende jogos cooperativos, que em muitas vezes oportuniza ao 

aluno vivências práticas de atividades tradicionais com as devidas 

adequações. 

 

 

 

 

 

Estes jogos, chamados “modificados” devem ser ofertados aos alunos 

em espaços alternativos e com materiais desafiadores. 

 

 

Figura 11: Jogos Modificados (A) 

Fonte: Disponível em: https://encrypted-tbn0.gstatic.com Acessado em 

06/11/2014  

A disposição, a riqueza, a novidade dos materiais que serão usados e 

manipulados pelas crianças, em aulas, têm que ser ricos nas 
possibilidades que oferecem à criatividade. As experiências surgirão 
como um cenário ideal para a diversão e cooperação. 

              (ABRAHÃO, 2004, p. 48) 
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Segundo Feuerstein os Ambientes Modificantes, são fatores ambientais 

que interferem no desenvolvimento das funções cognitivas. 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Para Orlick (1989, p.97) “é possível criar ambientes de atividades que 

atendam às necessidades dos participantes, que estimulem comportamentos 

desejáveis e que influenciem a personalidade dos participantes em direção 

positiva”. 

 

 
Figura 12: Jogos Modificados (B) 

Fonte: Disponível em: https://encrypted-tbn0.gstatic.com Acessado em: 

06/11/2014 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

“Eu diria que a característica mais importante do ser humano é sua 

capacidade de modificar-se. Não há nenhum ser neste mundo que 
pode modificar-se em direção a processos mentais superiores, que 
tenha maior adaptabilidade, maior flexibilidade, ou maior mobilidade, 

no que se refere aos sistemas adaptativos, que o ser humano. Ele pode 
modificar-se a vontade.”  
           (REUVEN FEUERSTEIN, 1989, p. 131) 

“Para otimizar o aprendizado devemos proporcionar espaços e 
equipamentos nos quais as crianças sejam desafiadas a brincar com 
estímulos diferenciados. Os ambientes escolares, principalmente nas 

aulas de Educação Física, devem ser diversificados e modificáveis.” 

               (ABRAHÃO, 2004, p. 48) 
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7.5.2. Caçador Tradicional e 

Caçador Modificado 

 

 

 

 

 

 

     Figura 13: “Jogo de Caçador” 

Fonte: Disponível em: https://encryptedtbn2.gstatic.com Acessado em 

24/10/2014 

 

Objetivo: Rever conceitos, comparar, refletir esta prática relacionando as 

nossas atitudes do dia a dia. 

 

Descrição: 

Aula 05: “Caçador Tradicional”: Dividir os participantes em duas equipes, 

cada equipe em uma metade da quadra e escolhe a sua “base”. Uma bola que 

não machuque. Objetivo do jogo: Arremessar a bola tentando acertar os 

adversários para “eliminar”. A equipe que conseguir “eliminar” todos os 

adversários será a vencedora. 

Aula 06: “Caçador Modificado”: Inicia o jogo com duas equipes, uma 

equipe dentro e a outra fora da quadra. A equipe de fora da quadra arremessa 

a bola enquanto que, a equipe de dentro da quadra apenas se defende. A bola 

não pode tocar neles. Quando a bola tocar em alguém, este sai da quadra e 

espera até a bola acertar o próximo para o seu retorno à quadra. 

Aula 07: Formar um círculo, todos sentados para a “roda/debate”. 

Questionamentos para a “RODA/DEBATE”: 

- Qual dos dois jogos é o mais favorável para uma prática 

interativa/harmoniosa? Por quê? 

-  É correto “excluir” alguém de um grupo por não gostar de determinada 

atitude ou pessoa? 
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                                         Figura 14: “Roda/Debate” 

                      Fonte: Recolhida do arquivo pessoal da autora  

Duração: 3 encontros 

 

Recursos Materiais: Bolas, colchonetes. 

 

Sugestão: “Reflexão”: Reunir o grupo com intuito de resgatar os aspectos 

históricos do “caçador” (ou “queimada”), denominações regionais e relatos de 

experiência dos participantes. 

 

 

 

7.5.3. Jogar Voleibol 

 

 

 

 

 

      Figura 15: Voleibol/Prática dos Fundamentos 

Fonte; Disponível em: http://www.smartkids.com.br Acessado em: 24/10/2014 

 

Objetivo: Perceber a importância do jogar “com o outro” e “não contra o 

adversário” para que todos obtenham bons resultados. 
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Descrição:  

Aula 08: Exercícios de alongamento. 

Aula 09: Rever os fundamentos de toque e manchete, na prática. Propor 

que pratiquem dois a dois, ou em pequenos grupos. 

Aula 10: Formar dois grupos (ex. 20 participantes, distribuir 10 de cada 

lado da quadra). A principal regra do jogo é a seguinte: todos devem tocar uma 

vez a bola, antes de passá-la para o outro lado (variação: o último participante 

que tocar a bola passa para o outro lado). Pode contar os pontos, pois todos 

serão vencedores. 

Aula 11: Após cada jogo, exercícios respiratórios, de postura e 

relaxamento. 

Duração: 4 encontros 

Recursos Materiais: Bolas de voleibol, rede e colchonetes. 

Sugestão: Para a “RODA-DEBATE”: propor questões referentes ao voleibol 

como esporte, formação de equipes, reflexões sobre o esporte de alto 

rendimento no Brasil e no mundo, mudanças nas regras entre outros. 

 

7.5.4. Vamos Pular Corda 

 

   
                                              Figura 16: Pular Corda 

Fonte: Disponível em: 

https://encryptedtbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTXzuNZIe9kT6NGPC

UV8uuz0eeF7H7sUNnR46tuiJ08U1nAjOAIGE-XYA1y    Acessado em: 

07/12/2014 
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Objetivo: Integrar pais, mães e/ou responsáveis, alunos e alunas através de 

vivências práticas; resgatar o valor cultural e o caráter lúdico desta proposta de 

atividade. 

 

 

 

 

 

 

Descrição: 

Aula 12: Iniciar a atividade na “RODA/DEBATE” com as seguintes 

perguntas: Na sua infância como você “brincava” de corda? O que era mais 

importante na brincadeira? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula 13: Vivenciar o pular corda na prática. Sugerir que pratiquem 

individualmente; dois a dois, cada um com uma corda, lado a lado, praticar 

livremente na quadra, dois a dois com uma corda. 

Aula 14: Desafio: “Vamos criar um Festival”? 

 Formar grupos. Sugestões: Bater duas cordas em sentido contrário. 

Bater duas cordas em cruz. Duas cordas, os da corda de fora, apenas batem a 

corda, os de dentro, batem a corda e pulam ao mesmo tempo, o 5° participante 

irá pular as duas cordas (variação: o 5°participante pode, também pular 

batendo a corda individual. Pode-se acrescentar um 6° participante). Cada 

grupo deverá apresentar uma sequência de três a cinco movimentos. 

 Aula 15: Festival: Apresentação dos grupos. 

Aula 16: “RODA/DEBATE” 

Questionamento para a “RODA/DEBATE”: 

“O lúdico se apresenta como parte integrante do ser humano e se 

constitui nas interações sociais, sejam elas na infância, na idade adulta 

ou na velhice.”  

     (SEED, 2008, p. 55) 

“[...] as brincadeiras são expressões miméticas privilegiadas na 

infância, momentos organizados nos quais o mundo, tal qual as 
crianças o compreendem, é relembrado, contestado, dramatizado, 
experienciado. Desempenham um papel e logo depois outro, seguindo, 

mas também reconfigurando, regras. São momentos de representação e 
apresentação, de apropriação do mundo.”  

(VAZ et al., 2002, p. 72) 
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- O que você mais gostou nesta atividade? 

- O que você mudaria nesta atividade? Por quê? 

 

Duração: 5 encontros 

 

Recursos Materiais: Cordas de diferentes tamanhos. 

 

Sugestão: Propor práticas com as cantigas populares do “pular corda” sugerir 

que incluam no Festival. 

7.5.5. Dança Tradicional e Dança Cooperativa das Cadeiras 

 

 

                                     Figura17: Dança das Cadeiras  

Fonte:Disponível 

em:http://3.bp.blogspot.com/rrd2QWZPG9U/UOodEj9vrpI/AAAAAAAAB9Y/WF5

qN5hIyMI/s1600/dan%C3%A7a.png Acessado em: 07/12/2014 

 

 

   

 

 

 

 

 

Objetivo: Proporcionar uma atividade alegre, de contato corporal que favoreça 

atitudes de respeito; refletir sobre os cuidados que se deve ter neste tipo de 

atividade de contato corporal como não intimidar ou machucar o colega. 

Descrição: 

 Aula 17: “Dança Tradicional”: Organizar as cadeiras em círculo com um 

número de cadeiras menor que o número de participantes. Coloca-se uma 

música e todos devem dançar ao redor das cadeiras. Quando parar a música, 

os participantes devem imediatamente sentar. Aquele que não conseguir sentar 

“Existem indícios de que o homem dança desde os tempos mais 
remotos. Todos os povos, em todas as épocas e lugares dançaram. 
Dançaram para expressar revolta ou amor, reverenciar ou afastar 

deuses, mostrar força ou arrependimento, rezar, conquistar, distrair, 
enfim, viver!”  
            (TAVARES, 2005, p.93) 
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é excluído. Na sequência, tira-se uma cadeira e recomeça a dança até que 

apenas um consegue sentar, este é o vencedor. 

Aula 18: Para a “Dança Cooperativa das Cadeiras”, a formação das 

cadeiras é a mesma, porém propõe-se um “objetivo comum”: terminar o jogo 

com todos os participantes sentados. Coloca-se uma música e todos dançam. 

Quando a música parar, todos devem sentar usando os recursos que tem no 

jogo: cadeiras e pessoas. Podem sentar nas cadeiras, nos colos uns dos 

outros, ou de alguma outra forma criada pelos participantes. Em seguida, todos 

levantam e tiram-se algumas cadeiras, ninguém sai do jogo e continua a dança 

até que todos estejam sentados em uma única cadeira. 

Aula 19: Exercícios de relaxamento. 

Aula 20: RODA/DEBATE: De uma forma geral, o que você mais gostou 

nesta atividade? 

Duração: 4 encontros 

Recursos Materiais: Cadeiras, aparelho de som. 

Sugestão: Solicitar que o grupo elabore critérios para a seleção das músicas. 

 

7.5.6. Futsal e Futpar 

 

  Figura 18: Futebol                                                                         

Fonte: Disponível em: http://educarparacrescer.abril.com Acessado em: 

06/11/2014 

Objetivo: Promover a participação em atividades que despertem a união e a 

solidariedade. 

Descrição: 

Aula 21: Sugerir que vivenciem os fundamentos de condução de bola e 

passe, dois a dois ou em pequenos grupos. 
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Aula 22: A proposta é que seja jogado o futsal tradicional com regras 

básicas, porém com adequações do número de participantes, para que todos 

joguem.  

Aula 23: Jogo de “futpar”. É jogado o futebol normal, porém, cada equipe 

é formada por duplas (ou trios) que devem permanecer de mãos dadas. É 

Jogado sem goleiros e dependendo do número de participantes usa-se mais de 

uma bola, simultaneamente. A cada gol estimula-se a formação de novas 

parcerias e é proposta a “inversão do goleador”. Desta forma, a dupla que faz o 

gol, marca ponto para sua equipe, mas, em seguida, muda de lado, indo para o 

outro time. Ao final do jogo, todos terão jogado com todos, ora na equipe “A”, 

ora na equipe “B”. 

Aula 24: Exercícios de relaxamento. 

Aula 25: RODA/DEBATE: De uma forma geral, o que você mais gostou 

nesta atividade? 

Duração: 5 encontros 

Recursos Materiais: Bolas, coletes. 
 

Sugestão: Para a “RODA-DEBATE”: propor questões referentes ao futebol 

como esporte, times, torcidas, reflexões sobre o esporte de alto rendimento no 

Brasil e no mundo, diferenças entre o futsal e o futebol de campo. 

 
 

7.5.7. Ginástica Cooperativa 

 
 
 
 
 
 
 
 

          Figura 19: Ginástica Cooperativa 

 
Fonte: Disponível em: http://www.projetospedagogicosdinamicos.com 
Acessado em: 05/10/2014 

 
 
 

 

“Pode-se entender a ginástica como uma forma particular de 

exercitação onde, com ou sem uso de aparelhos, abre-se a 
possibilidade de atividades que provocam valiosas experiências 
corporais, enriquecedoras da cultura corporal das crianças, em 

particular, e do homem, em geral”.  
     (COLETIVO DE AUTORES, 1992, p.54). 
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Objetivo: Oportunizar vivências corporais através dos movimentos básicos da 

ginástica com jogos que despertem a responsabilidade e confiança do grupo. 

Descrição: 

 Aula 26: Exercícios de alongamento individuais e em duplas. 

 Explorar os movimentos básicos da ginástica: correr, saltar, andar, rolar, 

girar, subir, descer. 

 a) Correr/saltar: “Pega-pega vira repolho”. Inicia o jogo com um 

participante sendo o “pegador”, os outros correm. Aquele que for pego vira 

“repolho”, ou seja, de cócoras, abraçar os joelhos; para ser libertado, outro 

participante deverá saltar sobre ele. Troca-se o “pegador”. 

 b) Andar: Em duplas, um em frente ao outro, o que está na frente, olhos 

fechados, o que está atrás é o condutor que utilizará os comandos: toque do 

lado direito, andar á direita; toque do lado esquerdo, andar à esquerda; toque 

atrás da cabeça, andar em frente; toque em cima da cabeça, parar. 

 c) Rolar: Todos deitados (intercalados: cabeça/pés) atividade: um 

participante de cada vez passa pelo “tapete humano”, o “tapete” poderá auxiliar 

o participante com as mãos/braços. 

 d) Desafio: “Corredor cooperativo”- Atividade: duas fileiras, uma de 

frente para a outra, de mãos dadas (formam uma “rede”). O “desafiado” 

(voluntário) fica de costas para o corredor, em cima de uma cadeira; este (com 

orientação do professor) solta o corpo, os demais (rede) não podem deixá-lo 

cair (colocar colchonetes no chão, embaixo da “rede”). 

Aula 27: Ginástica circense: rolamentos, acrobacias em pequenos 

grupos (movimentos não muito complexos); como desafio propor que tentem 

fazer a “pirâmide Humana”. 
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                            Figura 20: Pirâmide Humana 

Fonte: Disponível em: http://2.bp.blogspot.com Acessado em: 11/11/2014 

Atividades com lenços coloridos de tule: individual, em duplas e em 

pequenos grupos. Propor que cada grupo elabore uma coreografia (três a cinco 

movimentos). Apresentação. 

 Aula 28: Atividade com aros: “coelho sai da toca”. Aros espalhados pelo 

chão, um aluno inicia a atividade e cuida da quantidade de aros 

corespondentes, dependendo do número de participantes. Por exemplo: 

“formar grupos de cinco”, todos os participantes devem formar, dentro de cada 

aro, grupos de cinco (inclusive o que falou a formação) aquele que não 

conseguir entrar em algum grupo, deverá ser o próximo a dizer a formação. 

 Desafio: Formar dois grupos de mãos dadas (dois círculos). Cada círculo 

com um aro. Ao sinal do coordenador os aros devem passar por todos (sem 

soltar as mãos). Vamos ver qual dos círculos consegue terminar a tarefa? 

Aula 29: Relaxamento e exercícios respiratórios.  

RODA/DEBATE: Qual atividade que você mais gostou? Por quê 

Duração: 4 encontros 

Recursos Materiais: Colchonetes, lenços coloridos de tule e aros. 

Sugestão: Começar a aula com a seguinte pergunta: “O que é Ginástica”? 

 

 

7.5.8. Basquetebol: Jogo 
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                                                                       Figura 21: Basquetebol 

Fonte: Disponível em: https://encrypted-tbn1.gstatic.com Acessado 
em:10/11/2014 
 

Objetivo: Propor a participação em atividades que valorizem a coletividade. 

 

Descrição:  

Aula 30: exercícios de alongamento. 

 Prática dos fundamentos do basquetebol. Rever os tipos de passes, 

drible, bandeja e arremesso, na prática. Propor que pratiquem dois a dois, ou 

em pequenos grupos. 

Aula 31: “Pega-pega em corrente” 

 Desafio: Formar três colunas, cada coluna deverá acertar a cesta dez 

arremessos, um arremesso por participante, aquele que acertar a cesta não 

pode repetir o arremesso, na sequência. A coluna que conseguir os dez 

arremessos completa a tarefa. 

 Aula 32: Formar dois grupos: Jogo de basquetebol com regras básicas, 

porém só valerá a cesta depois que a bola passar por todos os integrantes do 

grupo. 

 Exercícios de relaxamento. 

 RODA/DEBATE: O que foi relevante nesta proposta de atividade? 

 

Duração: 3 encontros 

Recursos Materiais: Bolas, coletes. 

Sugestão: Questões para reflexão: Nos dias de hoje, onde está presente o 

“coletivo”? De que forma ele se apresenta? Antigamente como era? Na escola 

existe a coletividade? 

 

 
 

Algumas destas propostas de atividades foram dos cursos específicos da 

Disciplina de Educação Física do Programa de Desenvolvimento 

Educacional – PDE/2014, nas IES: UFPR com o professor Sérgio Abrahão 

e, na UTFPR com o professor Fábio Mucio Stinghen. 
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7.6. PROCEDIMENTO DE ANÁLISE DE DADOS 

 

A análise dos dados obtidos foi realizada com base na análise de 

conteúdo procurando identificar e esclarecer os aspectos internos da situação 

observada. As categorias para análise foram criadas conforme 

convergências/divergências, semelhanças/diferenças, em agrupamentos 

manifestados conforme as unidades de análise na maior/menor incidência do 

sentido/significado das palavras, assuntos emergentes e os destaques que 

apareceram.  

 

8. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 
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