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Resumo: 
Esta produção didático-pedagógica foi elaborada a partir de estudos 
e reflexões que oportunizem a mediação e intervenção do professor 
de Educação Física empregando o uso da tecnologia com uma 
turma de alunos do ensino fundamental no Colégio Estadual Lucia 
Alves de Oliveira Schoffen - EFM, do Município de Altônia – Paraná, 
buscando favorecer a aprendizagem por meio dos recursos 
tecnológicos. Constatou-se através de observação empírica que as 
aulas de Educação Física muitas vezes, são desprovidas de 
contextualização histórica e com vivências práticas excessivas, 
sempre com ênfase nos esportes coletivos comuns à maioria das 
escolas (vôlei, basquete, handebol e futsal), diante deste contexto e 
buscando considerar os determinantes histórico-sociais 
responsáveis pela constituição do esporte, é que se justifica este 
trabalho, que pretende desenvolver o ensino e aprendizagem da 
Educação Física da forma contextualizada, abordando a origem 
histórica e a evolução do jogo (peteca) e do esporte (badminton). 
Considerando que o conhecimento de que trata a Educação Física 
é o conhecimento da cultura corporal, o estudo deve ampliar as 
possibilidades de compreensão, explicação e intervenção dos 
sujeitos, propondo melhorias na sua realidade.  
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Caro professor!  

 

A produção didático-pedagógica faz parte da segunda etapa de construção do 

projeto de Intervenção na escola, é um material integrante do Programa de 

Desenvolvimento Educacional – PDE, e foi elaborada com a proposta de trabalho a 

partir de estudos e reflexões que oportunizem a mediação e intervenção do 

professor de Educação Física empregando o uso da tecnologia com uma turma de 

alunos do ensino fundamental no Colégio Estadual Lucia Alves de Oliveira Schoffen 

- EFM, do Município de Altônia – Paraná, buscando favorecer a aprendizagem por 

meio do uso de recursos tecnológicos.  

Constatou-se através de observação empírica que as aulas de Educação 

Física são na maioria das vezes desprovidas de contextualização histórica e com 

vivências práticas excessivas, sempre com ênfase nos esportes coletivos comuns à 

maioria das escolas (vôlei, basquete, handebol e futsal), diante deste contexto e do 

que contempla as Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná para a Educação 

Física (2008, p.63) “[...] os professores devem considerar os determinantes histórico-

sociais responsáveis pela constituição do esporte [...]”, é que se justifica este 

trabalho, que pretende desenvolver o ensino e aprendizagem da Educação Física de 

forma contextualizada, abordando a evolução do jogo (peteca) e do esporte 

(badminton), através da mediação do professor e o uso de recursos tecnológicos.  

Considerando que o conhecimento de que trata a Educação Física é o 

conhecimento da cultura corporal, o estudo deve ampliar as possibilidades de 

compreensão, explicação e intervenção dos sujeitos, propondo melhorias na sua 
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realidade, estimulando o uso responsável dos recursos tecnológicos e a prática de 

atividades tanto com objetivos recreativos como desportivos. 

Para que se alcance o objetivo proposto, o conteúdo que compõe este 

material é constituído por temas que abordarão o jogo, o esporte e o uso das 

tecnologias a favor da aprendizagem, serão utilizadas 32 aulas, distribuídas em 10 

encontros, com uma turma de 35 alunos do ensino fundamental, conforme a 

demanda do período. 

Este material é composto por uma Unidade Didática com os planejamentos 

específicos de cada encontro, onde estão descritas todas as atividades.  

Como referência, aproveitamos a proposta fundamentada numa concepção 

histórico-crítica das Diretrizes Curriculares da Educação Básica da Secretaria de 

Estado da Educação do Paraná de 2008 para ampliar uma visão de mundo por meio 

da cultura corporal, onde o “conhecimento é transmitido e discutido com o aluno, 

levando-se em conta o momento político, histórico, econômico e social em que os 

fatos estão inseridos” (PARANÁ, 2008, p.72). 

O professor tem a responsabilidade de prover seus alunos com os conteúdos 

expressos no currículo escolar, ou seja, dos conhecimentos histórica e culturalmente 

construídos, e, a partir destes, mediar o processo de aprendizagem com 

metodologia específica, estratégias de ensino, e os mais diversos recursos didáticos 

possíveis, dentre os quais as tecnologias educacionais, pois nisso consiste o 

processo de ensino, “[...] a tecnologia é um meio para colaborar no processo de 

aprendizagem, e a tecnologia é um instrumento significativo para favorecer a 

aprendizagem” (MENEZES e GITAHY, 2010). 

De acordo com Moran (2000, p.01), 

 

Educar é transformar a vida em processos permanentes de 
aprendizagem. É ajudar os estudantes na construção de sua 
identidade, do seu caminho pessoal e profissional, mostrar um 
projeto de vida que lhes permitam encontrar seus espaços com o 
objetivo de torná-los cidadãos realizados e produtivos. 

 

O conceito de ensinar está mais ligado ao professor que transmite 

conhecimentos e experiências ao aluno. O conceito de aprender está diretamente 

ligado ao aluno que produz reflexões e conhecimentos próprios, pesquisas, diálogos, 



debates, mudanças de comportamento. Numa palavra o aprendiz cresce e 

desenvolve-se, o professor fica como mediador entre o aluno e sua aprendizagem 

(MASETTO, 2000). 

Os estudos postulados por Vygotsky permitem compreender as concepções 

de ensino e de aprendizagem, bem como o desenvolvimento mental e social, sob a 

perspectiva da mediação. Para ele, “[...] toda atividade ou ação do sujeito sobre o 

objeto é mediada socialmente, tanto simbolicamente, por meio de signos internos e 

externos, quanto pelo uso da linguagem, ou ainda pela ação de outro sujeito.” 

(MACHADO, 2009, p. 68). 

No contexto educacional, as aprendizagens são desenvolvidas nas relações 

estabelecidas entre os sujeitos, com o compartilhamento de saberes, experiências e 

conhecimentos que realizam e adquirem nas suas relações com o meio social. 

Nessas interações, o professor, enquanto mediador, assume uma dimensão 

importantíssima, atribuindo valor ao ato de ensinar para que seus alunos realmente 

aprendam, pois nesse processo há uma intencionalidade de sua ação, previamente 

sistematizada e planejada.  

Para Feuerstein apud Turra (2007, p.308),  

 

[...] a mediação é um fator de transmissão cultural. A cultura e os 
meios de informação são fontes para a mudança do homem. Uma 
mediação educativa deve ter integrados três elementos: o educador 
(ou qualquer pessoa que propicie desenvolvimento à outra), o 
aprendiz (ou qualquer pessoa na condição de mediado) e as 
relações (tudo o que é expressado/vivenciado no processo de ensino 
e aprendizagem) [...]. 

 

A partir de tais considerações, evidencia-se que a simples interação entre o 

sujeito e o objeto, no caso das experiências de aprendizagem escolares, entre o 

aluno e o conhecimento, não se efetivará de maneira significativa se não houver o 

professor, sujeito que medeia tal processo.  

Nesse contexto, constitui-se o objetivo desta Produção Didático-Pedagógica, 

desenvolver um trabalho efetivo de mediação, utilizando os recursos tecnológicos 

necessários, com os alunos do ensino fundamental, na disciplina de Educação 

Física a partir dos conteúdos estruturantes: jogo e esporte. 



De acordo com as Diretrizes Curriculares de Educação Física, Paraná (2008), 

a atuação do professor efetiva-se na quadra, e em outros lugares do ambiente 

escolar em diferentes tempos pedagógicos e o compromisso de todos os 

professores, é com o projeto de escolarização, sempre em favor da formação 

humana.  

Esses pressupostos se expressam no trato com os conteúdos específicos, 

tendo como objetivo formar a atitude crítica perante a Educação Física. Partindo 

dessa posição, as Diretrizes Curriculares de Educação Física, apontam a “Cultura 

Corporal” como objeto de estudo e ensino da disciplina, evidenciando a relação 

estreita entre a formação histórica do ser humano por meio do trabalho e as práticas 

corporais.  

A ação pedagógica da Educação Física deve estimular a reflexão sobre o 

acervo de formas e representações do mundo que o ser humano tem produzido, 

exteriorizadas pela expressão corporal em jogos e brincadeiras, danças, lutas, 

ginásticas e esportes. Essas expressões podem ser identificadas como formas de 

representação simbólica de realidades vividas pelo homem (SOARES et al, 1992). 

Propõe-se, então, que a Educação Física seja fundamentada nas reflexões 

sobre as necessidades atuais de ensino perante os alunos, na superação de 

contradições e na valorização da educação.  

 

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

O papel de mediador do professor na prática da intervenção será o de 

questionador, desafiador e provocador da participação coletiva. Serão desenvolvidas 

várias estratégias metodológicas, com o objetivo de favorecer a aprendizagem e o 

desenvolvimento das habilidades, num processo de reflexão, ação e mudança de 

atitude, sendo aplicada esta metodologia em todos os encontros desta unidade, que 

envolverão: 

- exposição oral, pesquisas na internet, criação de pastas e arquivos, 

produção e edição de imagens, círculo de debates; exibição de vídeos, 

apresentação de slides com textos e imagens abordando a contextualização 

histórica e o desenvolvimento do jogo (peteca) e do esporte (badminton). 



- vivências corporais e adaptativas de jogos recreativos e pré-desportivos: 

onde serão propiciadas situações para que os alunos compreendam a atividade e 

aprendam a interagir, estabelecendo relações entre as situações de jogo e o 

contexto social, buscando aplicar as situações dos jogos no cotidiano escolar. 

- o professor fará as orientações e mediará todos os processos de discussão 

e aprendizagem oralmente e lançará mão dos recursos tecnológicos para propiciar 

um ensino motivante e desafiador. Sempre que necessário serão feitas intervenções 

nas atividades para que todo e qualquer problema seja solucionado; 

- avaliações serão orais ao final de cada encontro e avaliações escritas: 

relatórios, objetivas e subjetivas.  

Os temas a serem trabalhados estão de acordo com os conteúdos 

estruturantes e elementos articuladores citados nas Diretrizes Curriculares da 

Educação Básica – Educação Física. A apresentação de cada fase deste material 

busca oportunizar o diálogo e valorizar as contribuições do aluno, analisando e 

estimulando suas experiências corporais de forma a enriquecer mais a proposta. 

Será feita uma avaliação inicial para coletar informações e averiguar o nível de 

conhecimento que os alunos apresentam em relação ao uso dos recursos 

tecnológicos e a história da Peteca e do Badminton, e fazer um comparativo ao final, 

para verificar a aprendizagem.  A coleta de dados será realizada através de 

questionário. 

O primeiro encontro tem como tema “Esclarecendo o projeto” e seus 

objetivos envolvem: fazer uma breve explanação sobre o PDE, apresentar à 

comunidade escolar a Produção Didático Pedagógica intitulada “Os recursos 

tecnológicos na mediação do ensino e aprendizagem da Educação Física”; 

esclarecer sobre o uso dos recursos tecnológicos na sala de aula e suas 

implicações, além de recolher a autorização dos pais para os termos de 

responsabilidade e de cessão de imagem dos alunos.  

 O segundo encontro, com o tema “Laboratório de Informática” será o 

momento onde começam a se estabelecer os vínculos entre alunos e professora 

PDE, iniciará com as boas vindas, explicação sobre produção das imagens que 

serão feitas pelos alunos durante os encontros e elaboração de um cronograma para 

definir os “registradores” de cada encontro, também será feito um levantamento por 



meio de questionário sobre o conhecimento que os alunos possuem do uso da 

tecnologia, uso do Linux, criação de arquivos e pesquisas na internet, e verificação 

dos conhecimentos em relação ao jogo Peteca e o Badminton, por meio de 

questionário impresso. Os alunos farão vivências no computador seguindo um 

tutorial e as explicações orais e visuais. No fechamento de cada encontro, 

acontecerá um círculo de discussão, onde os alunos reunidos com a professora 

farão comentários sobre o assunto abordado, as experiências positivas e negativas 

e um momento de “tira dúvidas”. As imagens e vídeos produzidos durante os 

encontros serão salvos em computador pessoal da professora ou da escola para uso 

posterior. 

No terceiro encontro, o tema é “Explorando o jogo” e será abordado o 

conteúdo jogo e esporte, fazendo uma diferenciação entre os dois, através de 

pesquisa no laboratório de informática, definir o que é jogo, e o que é esporte. Por 

meio da exibição e análise de vídeo e de vivências práticas na quadra poliesportiva, 

com a construção e reformulação das regras conforme a necessidade do grupo, 

compreender essa diferença. No fechamento os alunos serão questionados sobre os 

estudos realizados e a importância dos jogos na formação cultural de uma 

sociedade. 

O quarto encontro tem como tema “Descobrindo a peteca”, acontecerá no 

laboratório de informática onde os alunos acompanharão a apresentação por meio 

de slides, com alguns nomes indígenas que se referem peteca e em seguida serão 

orientados a pesquisar sobre o surgimento desse jogo, sua evolução, diferentes 

imagens, diferentes tipos e a selecionar e salvar os textos referentes a este assunto, 

citando as fontes pesquisadas, criando um arquivo sobre esse tema. 

O quinto encontro tem como tema “Peteca para o ar”, acontecerá no salão 

nobre, neste encontro os alunos confeccionarão as petecas pesquisadas, diferentes 

tipos, com materiais diversos (jornal, EVA, TNT, sacolas plásticas, tecido, areia, 

sementes, palha de milho, penas) e também vivenciarão a prática do jogo, podendo 

reconhecer corporalmente todos os tipos de peteca. Durante as atividades os alunos 

produzirão imagens e vídeos das etapas do processo de construção e da 

participação em grupo.  



O sexto encontro tem como tema “Peteca, o esporte”, este encontro 

acontecerá no laboratório de informática, onde os alunos conhecerão as regras do 

esporte - Peteca, através da pesquisa em sites oficiais, organizarão sua 

documentação sobre o assunto criando um arquivo com texto e imagens, acessando 

vídeos. Após a conclusão da pesquisa será realizada a vivência prática deste 

esporte, executando alguns de seus fundamentos com regras básicas.  

O sétimo encontro tem o tema “Agora, é com raquete”, neste encontro 

faremos estudos sobre o surgimento do badminton, pesquisa em sites oficiais e 

busca de registros iconográficos sobre este esporte, seguindo a evolução da peteca 

da Índia até os dias de hoje, serão feitos questionamentos para que os alunos 

busquem as respostas através das pesquisas. 

O oitavo encontro tem o tema “Conhecendo, para praticar”, os alunos 

tomarão conhecimento de algumas regras oficiais do Badminton e vivenciarão sua 

prática, acompanhando todo processo de surgimento de regras oficiais e 

internacionais, através da pesquisa, observação de vídeos e análise de imagens. 

Neste encontro também serão organizadas as atividades e distribuídas as tarefas 

para o encontro posterior. 

No nono encontro, com o tema “Integração por meio do esporte”, faremos 

um encontro recreativo com alunos da Escola Michele Caldas Xavier, onde serão 

vivenciadas de forma interacional, as atividades práticas realizadas em todos os 

encontros anteriores, em forma de circuito rotativo. Os alunos demonstrarão seus 

conhecimentos, ensinando os demais alunos, participando e colaborando com os 

mesmos na realização de cada atividade.  

O décimo encontro, com o tema “Criação e produção”, será realizado no 

laboratório de informática, os alunos farão a seleção, descrição e edição de imagens 

e vídeos, sobre o conteúdo pesquisado e criado por eles mesmos, cada aluno 

montará seu vídeo, que será salvo em forma de projeto, contendo um resumo do 

que foi vivenciado durante os nove encontros anteriores, cada projeto será 

convertido e salvo em um único DVD com todos os trabalhos. Para finalizar será 

respondido o questionário final, sobre a contextualização da peteca e do Badminton 

para fazer o comparativo com o questionário inicial. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

1º Encontro – Esclarecendo o projeto   

 

 

Apresentação 

 Este encontro se dará com a participação da comunidade escolar, pais e 

alunos integrantes do projeto de intervenção. (Previsão – 3 h/a) 

 

Objetivos 

 Apresentar à comunidade escolar a produção didático-pedagógica: “Os 

recursos tecnológicos na mediação do ensino e aprendizagem da 

Educação Física”. 

 Informar sobre o uso dos recursos tecnológicos na sala de aula e suas 

implicações. 

 Solicitar e recolher a autorização dos pais para termos de cessação de 

imagem e termos de responsabilidade. 

 

Desenvolvimento 

 O encontro acontecerá no salão nobre do Colégio Estadual Lucia Alves de 

Oliveira Schoffen - EFM, no município de Altônia. 

 Conduzir o encontro fazendo a abertura e dando as boas vindas a todos, 

nomear as autoridades presentes serão consultadas para fazerem ou não uso 

da palavra. 

UNIDADE DIDÁTICA 
 

 

 

Figura 2 – Apresentação 



 Apresentação da problematização, objetivos e metodologia do projeto por 

meio de slides em data-show e exposição oral, com esclarecimentos de 

dúvidas. 

 Destacar a importância dos registros históricos por meio de imagens. 

 Falar sobre a importância da mediação e esclarecer sobre o uso dos 

instrumentos tecnológicos futuramente utilizados, sua necessidade, sua 

função na aprendizagem; e a responsabilidade de cada participante diante 

destes instrumentos. 

 Destacar o valor dos registros durante história de uma sociedade e explicar 

sobre o registro diário dos encontros por meio de imagens e vídeos. 

 Destacar a importância da participação dos pais no segmento da 

aprendizagem dos filhos ao retornarem para casa. 

 Entregar e solicitar a assinatura dos termos de responsabilidade e de cessão 

de imagem para os participantes do projeto. 

 Registro do encontro por meio de imagens (fotos e vídeo). 

 

Fechamento 

 Abertura para questionamentos e esclarecimento de dúvidas. 

 Agradecimentos e confraternização. 

 

Recursos Necessários 

 Salão nobre, data-show, microfones, caixa de som, notebook, canetas, 

questionário, termos de responsabilidade e cessação de imagem, convites ao 

NRE e a comunidade escolar, câmera digital e celulares. 

 

 

2º Encontro – Laboratório de Informática    

 

 

Apresentação     

 O encontro acontecerá no laboratório de informática, onde serão realizadas 

as vivências com estes recursos. (Previsão – 2 h/a) 

Figura 3 – Informática 



Objetivos 

 Vivenciar na prática, a manipulação dos instrumentos tecnológicos 

(computador e internet), criando arquivos e pastas com os conteúdos 

pesquisados. 

 Responder um questionário sobre o jogo e o esporte, para levantamento do 

nível de conhecimento acerca destes conteúdos. 

 

Desenvolvimento  

 Realizar um sorteio com o nome dos alunos, para a elaboração do 

cronograma que ordenará os mesmos no registro das imagens durante cada 

encontro, este cronograma deverá ficar afixado em lugar visível para todos os 

alunos. 

 Os alunos serão conduzidos ao laboratório de informática onde receberão as 

normas referentes ao uso correto desse ambiente, em seguida a professora 

apresentará os encaminhamentos para a atividade (regras, comportamentos 

e postura);  

 Direcionar os alunos para cada computador, e orientá-los a acessar a pasta 

da disciplina e os conteúdos do tutorial para criação de arquivos no programa 

Linux, como (writer, impress, gimp...). 

 Os alunos responderão um questionário online sobre o uso das tecnologias, e 

responderão e outro impresso sobre os conhecimentos que possuem do jogo 

peteca, o professor deverá acompanhá-los gradativamente na leitura e 

resposta de cada questão, para que não haja erros ou dúvidas. 

 Os alunos responsáveis pelo registro do encontro farão algumas imagens 

(fotos) do trabalho dos demais. 

 

 

Fechamento   

 

 Reunir os alunos e conversar sobre o objetivo do encontro, propiciar um 

momento para que falem sobre as (dificuldades com relação aos instrumentos 

tecnológicos, dúvidas, avanços). 

Figura 4 – Roda de discussão 



 Fazer os esclarecimentos necessários e encaminhar a tarefa para o próximo 

encontro. 

 Pesquisar na internet ou em referenciais bibliográficos sobre: o que é jogo e o 

que é esporte? Registrar por escrito as diferenças e semelhanças. 

 Ao final de cada encontro as imagens produzidas pelos alunos deverão ser 

salvas em pasta específica pelo professor. 

 

Recursos Necessários 

 Laboratório de informática, data-show ou ARTHUR, notebook, pincéis 

atômicos, lousa branca, pen-drive, regulamento do laboratório de informática, 

lista de nomes dos alunos para sorteio, cronograma de registro dos 

encontros, tutorial para criação de pastas e arquivos no Linux, tutorial para 

Writer, tutorial para o Impress, tutorial para o Gimp, questionário, câmera 

digital, celular ou tabletes. 

 

 

3º Encontro – Explorando o jogo  

 

 

Apresentação 

 Este encontro abordará o tema jogo e será realizado inicialmente na sala de 

aula e num segundo momento na quadra poliesportiva. (Previsão – 4 h/a) 

 

Objetivo 

 Conhecer e discutir a diferença entre jogo e esporte. 

 Vivenciar corporalmente um jogo, participando da reelaboração de suas 

regras. 

 

Desenvolvimento 

 Recepção de boas vindas, apresentação das imagens produzidas no encontro 

anterior e retomada do conteúdo. Este procedimento será realizado em 

todos os encontros. 

Figura 5 – Quadrante 



Fazer o fechamento do assunto mostrando algumas imagens de jogos e 

esportes bem conhecidos, a cada imagem pedir que digam em voz alta, se é 

jogo ou esporte. 

 

 Incentivar os alunos para que falem sobre o que foi assimilado durante a 

execução da pesquisa (facilidade para pesquisar/ dificuldade para selecionar 

o que escrever/ percebeu a diferença entre o jogo e esporte/qual o que mais 

gosta? Por quê?). Solicitar que exponham oralmente suas produções sobre a 

tarefa solicitada. 

 Complementar a discussão sobre o tema, com a apresentação do texto: “Eis 

que surge o esporte”!  

 

 

 Apresentar oralmente e através de imagens o jogo “Quadrante”, para ser 

vivenciado na prática, explicar a sua dinâmica (O jogo é parecido com um 

pingue pongue, a bola deve ser quicada e rebatida de baixo para cima, com a 

palma da mão; o saque é sempre na diagonal (se o número 4 iniciar ele deve 

rebater a bola para o número 2), em seguida para qualquer quadrado, aquele 

que errar vai pra reserva e um novo jogador entra em seu lugar). Convidá-los 

para essa experiência na quadra poliesportiva.  

 Na quadra, orientar os alunos na construção do campo de jogo (por meio de 

desenho com giz ou usando fita adesiva), construir um quadrado de 4 x 4 

metros, repartido ao meio, na horizontal e vertical, formando quatro 

quadrantes.·. 

 Poderão ser feitos tantos campos, quanto forem necessários. O ideal é que 

joguem em grupos de 4 alunos em cada campo, com no mínimo 2 reservas, 

pois a substituição é muito dinâmica. Formar os grupos livremente.  

 Após alguns minutos de vivência, interromper o jogo e questionar sobre a 

necessidade de mudança nas regras. Valorizar a criatividade dos alunos e 

fazer as modificações para que eles percebam a importância das mesmas. 

 Novamente na sala de aula, apresentar aos alunos os vídeos da “World 

Championship Four Square”, pedir que observem as regras e questioná-los 

sobre a evolução do jogo.  



 Os alunos responsáveis pelo registro do encontro farão imagens das diversas 

atividades executadas. 

 

 

Fechamento   

 

 Reunir os alunos em círculo e solicitar que relatem sobre suas experiências 

corporais com relação à atividade, questioná-los a respeito do jogo: 

características físicas, sociais, intelectuais, afetivas. Qual a importância das 

regras na sociedade? Quais os custos de um jogo? Quais as limitações que 

impõe ou enfrenta?  

 Fazer os esclarecimentos necessários e solicitar os materiais para o próximo 

encontro. 

 Ao final de cada encontro, as imagens produzidas pelos alunos deverão ser 

salvas em pasta específica, no computador da professora ou da escola. 

 

Recursos Necessários 

 Quadra, data-show ou artur, notebook, pen drive, giz, texto: Eis que surge o 

esporte! Fita adesiva, bolas de borracha ou vôlei, câmera digital, celular ou 

tabletes. 

 

 

4º Encontro – Descobrindo a Peteca   

 

 

Apresentação 

 Este encontro acontecerá no laboratório de informática, onde serão realizadas 

pesquisas sobre o surgimento e a evolução da peteca. (Previsão – 4 h/a) 

 

Objetivo 

 Apresentar um jogo com raízes históricas brasileiras, com diversas variações. 

Figura 6 – Roda de esclarecimentos 

Figura 7 – Descobrindo a peteca 



 Orientar os alunos a pesquisar na internet sobre o jogo e o objeto - peteca, 

usando diferentes ferramentas de busca. 

 

Desenvolvimento 

 Fazer a exibição das imagens do encontro anterior e solicitar aos alunos que 

observem a qualidade, o conteúdo das imagens e qual a mensagem que a 

mesma pretende transmitir ao público. Relembrar o objetivo final dessas 

produções. 

 Usando o projetor de imagens, apresentar individualmente, os diversos 

nomes indígenas da “peteca” nas tribos brasileiras:     

  . A cada nome exposto, perguntar aos 

alunos: Que jogo vamos conhecer? No último slide por o nome usado pela 

tribo Tupi,   deixar que eles digam de qual jogo se trata. 

Perguntar: quem já conhece? Quem já jogou? Como é a peteca?  

 Direcionar a partir dessa introdução uma pesquisa sobre a peteca: origem do 

nome; época que surgiu; como era praticada? Qual contexto? Do que era 

feita, e curiosidades sobre esse jogo.  

 Explanar oralmente sobre a importância da história de todos: de um jogo; de 

um lugar ou de cada pessoa. Questione-os: 

 

 Solicitar aos alunos que criem um arquivo em sua pasta e façam anotações 

sobre o assunto pesquisado, ensiná-los a referenciar as fontes pesquisadas. 

 Apresentar o texto: O desenvolvimento da peteca.  

 Entregar questionário para os alunos responderem de acordo com o tema 

estudado. 

JITAYHI`GI NAGNÃ ou ÑAÑA 

TOBDÁ PAOPAÓ 

PE’TEKA 

Quem é você?  

Para fazer essa descrição você usa a história de sua vida? 

 



 

 Solicitar que acessem os vídeos indicados sobre a confecção de diferentes 

tipos de peteca e salvem imagens de petecas para criar um arquivo no 

Impress, com a sequência evolutiva das mesmas até os dias atuais.  

 

 

Fechamento   

 

 Solicitar aos alunos que relatem sobre suas experiências com a tecnologia, 

pontos positivos e negativos. 

 Avaliar por meio de relatos, os conhecimentos adquiridos com relação ao 

conteúdo pesquisado. Comentar as respostas das questões. 

 Encaminhar o próximo encontro, pedindo que os alunos trouxessem diversos 

tipos de penas para confecção de petecas. 

 A professora deve salvar as imagens produzidas pelos alunos e fazer os 

encaminhamentos para o próximo encontro. 

 

Recursos Necessários 

 Laboratório de informática, projetor, notebook, pen-drive, giz, texto impresso, 

câmera digital, celular ou tabletes. 

 

 

5º Encontro – Petecas para o ar!    

 

 

 

Apresentação      

O que significa o nome peteca? Quem foram os primeiros praticantes? Em que 

situações a peteca era usada. Que tipo de material era usado para 

confeccioná-la? Qual era o objetivo de sua prática? Que tipos de habilidades 

eram necessárias para essa prática?  Haviam quadras para essas vivências? 

Quantos pessoas podiam participar ao mesmo tempo? 

 

Figura 8 – Brincando  

Figura 4 – Roda de discussão 



 Neste encontro será confeccionado o instrumento do jogo: a peteca.  

(Previsão – 2 h/a) 

 

Objetivo 

 Confeccionar petecas com materiais variados e vivenciar corporalmente sua 

prática. 

 

Desenvolvimento 

 A aula acontecerá no salão nobre, a professora exibirá um vídeo que aborda 

a colaboração (https://www.youtube.com/watch?v=P3IktPVhvFo) e em 

seguida, através da brincadeira “Batata quente”, será feita a formação dos 

grupos para confeccionar as petecas.  

 

 Um representante de cada grupo sorteará o tipo de peteca que deverão 

confeccionar. 

 

 Disponibilizar cópias das instruções para a confecção de cada tipo de peteca 

e os diversos materiais a serem utilizados pelos alunos: palhas de milho, 

penas, pano, areia, serragem, jornal, sacolas plásticas, balões, garrafas pet 

pequenas, EVA, TNT, meias, fitas adesivas, barbantes, cola, sementes de 

painço ou alpiste e amido ou farinha. 

 Auxiliar os grupos, dando dicas e ajudando a finalizar suas petecas. 

 Convidar os alunos para o pátio ou quadra esportiva e vivenciar o objeto 

construído na prática. Conversar com os alunos e solicitar que façam rodízios 

 
O nome de cada aluno será colocado dentro de um recipiente e este será 

passado de mão em mão, cada vez que parar a música, o aluno com o 

recipiente retirará o nome de um colega, e assim por diante, a cada 3 nomes 

sorteados será formado um grupo. 

 

Em outro recipiente colocar papéis com os tipos de peteca a serem 

produzidas e um a um realizar o sorteio.  

 



nos grupos para conhecer todas as diferentes petecas confeccionadas, 

observando vantagens as e desvantagens. 

 

 

Fechamento   

 

 

 Reunir os alunos em círculo e solicitar que façam uma avaliação oral das 

atividades vivenciadas, questioná-los sobre a validade do trabalho em grupo, 

a importância da colaboração e do respeito entre todos, estimular para que 

possam falar das experiências que trazem de casa e que aprendem na 

escola. 

 Salvar as imagens produzidas pelos alunos e fazer os encaminhamentos para 

o próximo encontro. 

 

Recursos Necessários 

 Salão nobre, palhas de milho, penas, pano, areia, serragem, jornal, sacolas 

plásticas, balões, garrafas pet pequenas, EVA, TNT, meias, fitas adesivas, 

barbantes, cola, tesoura, sementes de painço ou alpiste e amido ou farinha, 

texto impresso, câmera digital, celular ou tabletes. 

 

 

6º Encontro – Peteca, o esporte.   

 

 

Apresentação      

 Este encontro acontecerá no laboratório de informática, onde os alunos 

pesquisarão as regras do esporte, peteca. (Previsão – 4 h/a) 

 

Objetivo 

 Conhecer as regras e os fundamentos do esporte, peteca através do uso do 

recurso tecnológico. 

Figura 9 – Peteca, esporte. 

Figura 6 – Roda de esclarecimento 



 Vivenciar corporalmente o esporte, peteca, praticando seus fundamentos e 

executando algumas regras básicas. 

 

Desenvolvimento 

 Os alunos farão pesquisa na internet, buscando as regras oficiais do esporte 

– peteca. (http://cbpeteca.org.br/regras-oficiais/), e outros sites. 

 Direcionar a pesquisa dos alunos por meio de questionamentos:  

 

 Leitura do material pesquisado, seleção do material e criação de um arquivo 

em doc. (documento de texto), na pasta do aluno. 

 Pesquisa de imagens sobre este esporte e criação de imagens usando o 

Gimp para produzir suas próprias iconografias sobre o esporte, peteca. 

 O professor fará o fechamento do assunto em PPT (PowerPoint), e durante a 

exibição apresentará questionamentos aos alunos. 

 Montar um cronograma com os alunos, para o rodízio de equipes em jogo e 

na arbitragem, praticando os conhecimentos estudados. 

 Preparar 4 quadras, usando fitas adesivas, cones e traves de PVC. 

 Vivenciar através da prática o esporte – Peteca. 

 

 

 

Fechamento   

 

 Reunir os alunos e através da brincadeira “Batata quente” passar uma peteca 

para os colegas, ao sinal do professor, quem estiver com a peteca, tem a 

palavra para comentar sobre o conteúdo estudado, pontos positivos e 

negativos sobre todos os encontros sobre a peteca.  

 Questionar oralmente os alunos sobre as percepções com relação à evolução 

das regras. 

Qual a confederação responsável por este esporte? Como deve ser a 

quadra? Que materiais são necessários? Como é a pontuação? Quais são as 

regras básicas? Quais os fundamentos para a prática deste esporte? 

 

Figura 4 – Roda de discussão 



 Salvar as imagens produzidas pelos alunos e fazer os encaminhamentos para 

o próximo encontro. 

 

Recursos Necessários 

 Laboratório de informática, projetor, notebook, petecas, pen-drive, giz, slides, 

câmera digital, celular ou tabletes. 

 

 

7º Encontro – Agora, é com raquete.  

 

 

Apresentação    

  

 O encontro acontecerá no Laboratório de informática, onde será pesquisado o 

surgimento do esporte com raquete mais popular da Europa e que vem 

ganhando espaço nas escolas paranaenses – o Badminton. (Previsão – 4 h/a) 

 

Objetivo 

 Conhecer a história do esporte Badminton. 

 Realizar pesquisas e registros acerca do Badminton, com uso do computador 

e da internet. 

 

Desenvolvimento 

 Apresentação das imagens e vídeos realizados pelos alunos no encontro 

anterior no data-show, para observação e análise das produções, 

considerações sobre, o que cada imagem quer mostrar. 

 Distribuir um trabalho por meio de pesquisa na internet sobre o 

surgimento/origem do Badminton, sua história, evolução, curiosidades e o 

esporte no Brasil. 

 Pesquisar imagens que mostrem o Badminton na sua origem e atualmente, 

para ilustrar a sua pesquisa. 

Figura 10 – Menina bad. 

Figura 11 – Raquete bad. 



O primeiro mostra a confecção artesanal de uma peteca com palha de milho, 

(https://www.youtube.com/watch?v=QQZNf3ZwmWA). 

O segundo mostra a produção de 50 milhões de petecas de pena em uma 

fábrica chinesa, isso tudo passando pelas mãos de trabalhadores, que 

exercem uma atividade extremamente cansativa, com movimentos que se 

repetem ao longo do dia e muitas vezes ganham salários extremamente 

baixos, esta empresa exporta petecas para mais de 40 países. 

(http://www.youtube.com/watch?v=HK0c2xKQb8Q) 

 

 Solicitar que os alunos criem um arquivo doc. (documento de texto) e 

organizem as informações selecionadas na pesquisa. 

 Exibir trechos de dois vídeos:  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 O professor fará um resumo de toda contextualização do Badminton, 

lançando os seguintes questionamentos aos alunos:  

 

 

 

 Levar para a sala uma raquete e uma peteca oficial, para que os alunos 

conheçam e possam manipulá-las para sentirem o peso e executarem alguns 

movimentos.  

 Convidar os alunos para a quadra e realizar uma vivência prática, utilizando 

os materiais do Badminton. 

1- Como era conhecido o Badminton na Índia? 2- Quais eram os objetivos do 

jogo? 3- Porque os soldados se interessaram por esse jogo? 4- Este esporte 

atualmente é um jogo recreativo? 5- Porque seu nome mudou para Badminton? 

6- O Badminton pode ser praticado por qualquer classe social? 7- Quais as 

limitações para a prática desse esporte? 8- Observe a história e responda: o 

que levou o “Badminton” a ter tantas mudanças? 9- O que torna um esporte 

conhecido? 10- Após conhecer seus fundamentos, quais características físicas 

você diria que este esporte requer? 

 



- Organizar a turma em 3 grupos: Os alunos com raquetes, 2 grupos formarão 

círculos próximos um do outro e o terceiro grupo será a arbitragem. O objetivo é 

que o grupo consiga manter a peteca no ar pelo maior tempo possível, caso a 

peteca caia 3 vezes no chão, o grupo da arbitragem substituirá este grupo, que 

passará a ser a arbitragem, e assim sucessivamente, até que todos vivenciem os 

movimentos.  

- Oportunizar aos alunos a possibilidade de mudanças no desenvolvimento do 

jogo. 

 

 

 

Fechamento   

 

 

 Reunir os alunos em um círculo e questioná-los oralmente sobre o encontro (o 

que foi mais interessante? o que tiveram mais dificuldade? o que acharam da 

qualidade e da criatividade das imagens? a necessidade de estar interagindo 

com os colegas para ouvir as diversas opiniões, e a importância de vivenciar 

corporalmente os jogos e brincadeiras para compreender sua dinâmica).  

 Salvar as imagens produzidas pelos alunos e fazer os encaminhamentos para 

o próximo encontro. 

 

Recursos Necessários 

 Laboratório de informática, projetor, caixas de som, notebook, raquetes de 

Badminton e petecas, pen-drive, giz, câmera digital, celulares, tabletes, 

caneta e papel. 

 

 

8º Encontro – Conhecendo, para praticar. 

 

 

Figura 12 – Esporte de raquete. 

Figura 6 – Roda de esclarecimentos 



Quem já conhecia o esporte? Que regras conhecem? Quem já praticou? Que 

tamanho acham que tem a quadra? E quanto ao número de jogadores? Tem 

semelhança com outro esporte? Existem faltas? Como é a pontuação? Como 

se define o vencedor? Qual o tempo de jogo? Como são as jogadas? Qual a 

altura da rede?  

QUANTAS INFORMAÇÕES??? 

 

QUEM AINDA SE LEMBRA DE COMO ESTE JOGO SURGIU??? 

Apresentação 

 Este encontro acontecerá na sala de aula e no laboratório de informática, com 

apresentação das regras do esporte Badminton. (Previsão – 3 h/a) 

 

Objetivo 

 Conhecer os fundamentos e algumas regras oficiais do esporte Badminton. 

 

Desenvolvimento 

 Retomar o encontro anterior fazendo as considerações necessárias. 

 Introduzir o assunto do encontro, exibindo o vídeo com as melhores jogadas 

em duplas masculinas do Badminton, disponível em 

(https://www.youtube.com/watch?v=fBatLABS6o4) questionar os alunos 

sobre:  

 

 

 

 

  

 O professor apresentará em slides, algumas regras básicas do Badminton e 

os fundamentos deste esporte, disponíveis no site da federação paranaense 

de Badminton, (http://www.badpr.org.br/Pagina.aspx?ID=23). A cada regra e a 

cada fundamento fazer os comentários pertinentes, elucidando expressões 

duvidosas e oportunizando esclarecimento e conhecimento aos alunos, dando 

oportunidade para que se manifestem sempre que acharem necessário. 

 Apresentar o infográfico que mostra algumas informações do Badminton. 

(http://esportes.terra.com.br/jogosolimpicos/londres2012/esportes/0,,badminto

n.html), como tipo de jogadas, arbitragem, pontuação, entre outras. 

 

 



 Levar a raquete e a peteca oficial, para que os alunos experimentem alguns 

tipos de empunhaduras e rebatidas. 

 Ir até o laboratório de informática para criar arquivo próprio com as 

considerações sobre o Badminton e criação de imagens próprias sobre o 

conteúdo. 

 Realizar uma visita no site (http://www.badpr.org.br/Pagina.aspx?ID=23) para 

conhecer o Parabadminton, as competições, os títulos e os participantes . 

 Organizar em conjunto com os alunos um encontro recreativo com os alunos 

da Escola Michele Caldas Xavier na modalidade de Educação Especial, exibir 

o vídeo “Cuerdas” que trata da amizade além do preconceito, 

(http://youtu.be/sl8KWD7M7x4) e montar junto com os mesmos as atividades 

em forma de circuito, realizando a vivência prática de todas as etapas do 

estudo, do surgimento da peteca até chegar ao Badminton esporte, utilizando 

os materiais produzidos e disponíveis em ambas as escolas. 

 

 

Fechamento   

 

 

 Finalizar com os alunos reunidos no laboratório, e solicitar as opiniões sobre o 

assunto trabalhado neste encontro. Quais conhecimentos foram mais 

relevantes? O que mais acharam interessante nos vídeos? As dificuldades 

em se dedicar a prática de um esporte de alto nível?Recolher as imagens 

produzidas pelos alunos e fazer os encaminhamentos para o próximo 

encontro que acontecerá na Escola de Educação Especial. 

 

Recursos Necessários 

 

 Laboratório de informática, internet, sala de aula, projetor, caixas de som, 

notebook, raquetes de Badminton e petecas, pen-drive, giz, câmera digital, 

celular ou tabletes. 

 

Figura 4 – Roda de discussão 



 

Sugestões de atividades 

 Iniciar com as boas vindas e um alongamento com música, em seguida formar 

grupos por cores distribuindo tiras de TNT para cada participante, professores 

e alunos juntos. Cada cor inicia a atividade em uma estação diferente, depois 

de um tempo determinado é feito o rodízio e trocam de atividade. 

1- Em círculo com uma peteca simples fazer rebatida da mesma procurando 

lançá-la sempre bem alto. 2 - Num espaço dividido por uma corda ou rede, 

separar dois grupos e brincar de rebater a peteca oficial, para o outro lado da 

rede, podendo utilizar mais de uma rebatida em cada equipe. 3 - Utilizando a 

quadra de vôlei, com rede mais baixa, jogar o Badminton adaptado em trios, 

estimular para que os alunos juntos sugiram as regras. 4 – Posicionar um arco 

no alto e formando um semicírculo afastado, os alunos farão rebatidas com as 

mãos ou com as raquetes para passar as petecas por dentro do mesmo. 5 – 

Montar a rede oficial do Badminton num espaço de grama e realizar disputas 

em dupla até 5 pontos, trocando as duplas do mesmo grupo dentro do tempo 

delimitado para aquela estação. 

Obs: Todos os alunos, das duas escolas formarão grupos mistos e alguns 

alunos auxiliarão na arbitragem das atividades. 

 

 

9º Encontro – Integração por meio do esporte. 

 

 

Apresentação      

 Este encontro acontecerá em forma de recreação na Escola de Educação 

Básica na modalidade de Educação Especial Michele Caldas Xavier. 

(Previsão – 3 h/a) 

 

Objetivo 

Figura 13 – Badminton recreativo 



 Socializar os conhecimentos adquiridos sobre o jogo e o esporte - peteca e 

Badminton, participando de um encontro recreativo entre os alunos do 

Colégio Lucia Alves e os alunos da escola Michele Caldas Xavier. 

 

Desenvolvimento 

 Alunos e o professor se reunirão no colégio e juntos vão até a escola Michele 

Caldas Xavier. 

 Serão organizados pelos alunos e pelo professor responsável, os diferentes 

ambientes onde acontecerão as atividades, delimitando cada espaço. 

 Reunir todos na quadra, fazer a abertura apresentando o projeto e os 

participantes, em seguida convidar a todos para o alongamento, usando uma 

música conhecida pelos alunos. 

 Na sequência, acompanhando outra música, iniciar uma brincadeira de 

interação onde os alunos vão convidando os demais a imitar os movimentos e 

vão formando uma corrente. (ex: quando fui à Nova York). 

 Terminar em círculo e distribuir as tiras de TNT para identificar os grupos. 

Organizá-los em cada atividade ou estação, os alunos responsáveis 

explicarão o funcionamento da mesma. 

 Os alunos do projeto deverão ter todo estímulo para sugerir as atividades do 

encontro, levando em consideração os conteúdos estudados.  

 Sugestão: 

 

Atividades: 

 1- Em círculo com uma peteca simples fazer rebatidas para os colegas, 

lançando a mesma o mais alto possível.  

2 - Num espaço dividido por uma corda ou rede, separar dois grupos e brincar de 

rebater a peteca oficial, para o outro lado da rede, podendo utilizar mais de uma 

rebatida em cada equipe.  

3 - Utilizando a quadra de vôlei, com rede mais baixa, jogar o Badminton 

adaptado em trios, estimular para que os alunos juntos sugiram as regras.  

4 – Posicionar um arco no alto e formando um semicírculo afastado, os alunos 

farão rebatidas com as mãos ou com as raquetes para passar as petecas por 

dentro do mesmo.  

 



5 – Montar a rede oficial do Badminton num espaço de grama e realizar disputas 

em duplas, até 5 pontos, trocando as duplas do mesmo grupo dentro do tempo 

delimitado para aquela estação. 

 

 

 

 

Fechamento   

 

 

 Ao final das atividades, será feito o círculo do feedback, onde todos os 

envolvidos serão estimulados a falar sobre o encontro (pontos positivos e 

negativos, sugestões) e outros comentários que forem surgindo. 

 Expor na parede da quadra com o data-show, as imagens produzidas durante 

o encontro. 

 O encerramento será feito com um lanche servido para todos os alunos na 

quadra. 

 

Recursos Necessários 

 Data-show, quadra poliesportiva, espaço de grama, caixas de som, notebook, 

microfone, kit de Badminton, petecas variadas, pen-drive, giz, fitas adesivas, 

redes de vôlei, barbantes, cordas, tiras de TNT coloridas, lanche, água, 

câmera digital, celular ou tabletes. 

 

 

10º Encontro – Criação e produção.    

 

 

Apresentação      

 Este encontro acontecerá no laboratório de informática, onde serão editados 

os vídeos para conclusão dos trabalhos. (Previsão – 3 h/a) 

Figura 6 – Roda de Esclarecimento. 

Figura 14 – Capturando imagens 



Objetivo 

 Criar um vídeo mostrando a sua visão sobre os conteúdos estudados durante 

os encontros, com uso de imagens, vídeos e textos produzidos durante as 

pesquisas e atividades.  

 

Desenvolvimento 

 Reunidos no laboratório de informática, os alunos cada um em um 

computador, farão a seleção de textos e imagens para criar seu vídeo final, 

como um histórico de todo conhecimento vivenciado durante os encontros.  

 A professora fará a exposição do tutorial no telão para que todos 

acompanhem juntos. (como inserir as imagens, como inserir os vídeos, como 

editá-los, quais textos incluir, quantidade de palavras, áudio) e outras 

informações relevantes. 

 Após a conclusão dos trabalhos, os vídeos serão exibidos para todos os 

participantes da sala. 

 

 

 

 

 Finalizando os alunos responderão a um questionário final, sobre o jogo 

peteca e o esporte Badminton, para que se possa estabelecer um 

comparativo ao início dos trabalhos. 

 

 

Fechamento   

 

 

Figura 4 – Roda de discussão 

Figura 15 – Criação 



 Ao final das atividades, será feito o círculo de discussão onde serão feitos os 

agradecimentos e a despedida dos participantes dos encontros. Cada 

participante receberá uma cartela de adesivos com as imagens produzidas por 

eles mesmos, sobre cada tema. 

 

Recursos Necessários 

 Data-show, laboratório de informática, caixa de som, notebook, câmera digital, 

celular ou tabletes, material impresso, adesivos e pen-drive. 
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