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APRESENTAÇÃO 

Prezados Professores:

 Esta produção didática é parte integrante das atividades do Programa de

Desenvolvimento Educacional – PDE 2014, da Secretaria de Estado da Educação do

Paraná e foi elaborada com o intuito de fazer uma abordagem sobre a utilização das

novas tecnologias de comunicação e informação (TIC's) no ensino e aprendizagem da

Educação Física principalmente com o uso do telefone celular.

 O público-alvo deste trabalho serão os alunos no 9º Ano do Ensino

Fundamental do Colégio Estadual Caio Mario Moreira, Ensino Fundamental e Médio,

na cidade de Cianorte. Os conteúdos abordados estão de acordo com as Diretrizes

Curriculares da Educação Básica (PARANÁ, 2008) da disciplina de Educação Física e o

intento é oferecer métodos didáticos/pedagógicos como subsídios no ensino-

aprendizagem. As atividades serão desenvolvidas dentro e fora da sala de aula e

também em contra turno, perfazendo um total de 32 horas/aulas.

Para tanto, este caderno pedagógico foi elaborado dando enfoque sobre a

importantes temas presentes na atualidade. Esses temas serão estudados na

perspectiva dos elementos articuladores “Cultura Corporal e Saúde” e “Cultura

Corporal e Mídia”, sendo que os dois poderão ser trabalhados dentro dos conteúdos

estruturantes propostos pelas DCE's. 

O elemento articulador “Cultural Corporal e Saúde” será estudado em relação à

prática de atividades físicas e suas implicações em termos de saúde. De acordo com as

Diretrizes (PARANÁ, 2008, p. 56) os cuidados com a saúde não devem ser atribuídos

somente à responsabilidade de cada um “…. mas compreendidos no contexto das

relações sociais por meio das práticas e análise crítica….”. As Diretrizes também citam

que este elemento articulador deve possibilitar o entendimento sobre a saúde como

uma construção  que supõe uma dimensão histórico-social.

O trabalho com o elemento articulador “Cultural Corporal e Mídia” será voltado

para a discussão do uso das TIC's para o apoio na aprendizagem dos conteúdos

específicos da área. Assim as tecnologias de comunicação e informação ora serão

conteúdos das aulas voltados para a reflexão crítica do uso destas como caminho para

a construção do conhecimento específico, ora serão utilizados como meio para a
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aprendizagem deles. 

As DCE´s fazem referência ao encaminhamento metodológico do professor

citando a responsabilidade do educar na formação humana: “Espera-se que o

professor desenvolva um trabalho efetivo com seus alunos na disciplina de Educação

Física, cuja função social é contribuir para que ampliem sua consciência corporal e

alcancem novos horizontes, como sujeitos singulares e coletivos” (PARANÁ, 2008, p.

75). Deste modo os conteúdos de Educação Física devem ter um caráter estimulativo

para fazer jus às necessidades dos alunos.

Com a elevada taxa de expansão da telefonia móvel entre os educandos se faz

necessário uma reflexão sobre qual poderia ser o alcance do telefone celular no ensino

da Educação Física. Darido e Rangel (2005) ao efetuarem uma reflexão acerca do uso

de metodologias na Educação Física falam que a mídia precisa ser objeto explícito de

ensino e aprendizagem nessa disciplina tanto como meio (educar com a mídia) quanto

como fim (educar para a mídia) e que a finalidade deve ser a capacitação dos alunos

para uma apreciação crítica em relação a ela.

A intenção é que os alunos produzam, através de seu dispositivo móvel

(celular), mídias fora do espaço escolar, como vídeos, fotos e também criem grupos de

estudo virtuais da sala para troca de informações entre os colegas e o professor, por

meio do WhatsApp, SMS e do Facebook, sobre os conteúdos trabalhados dentro da

sala de aula. Assim os educandos poderão fazer uma releitura do que aprenderam na

sala de modo presencial para fora dela virtualmente. O papel do professor como

mediador terá uma importância significativa neste processo.

No final os alunos produzirão um documentário com as informações

apreendidas com o uso do dispositivo móvel e a análise dos conteúdos aprendidos e

debatidos em sala e além dela. O documentário terá como tema os recursos físicos que

o bairro oferece para a comunidade para a realização de atividades físicas. Devido ao

objetivo do documentário é que trabalharemos o elemento articulador Cultura

Corporal e Saúde nos conteúdos a serem aprendidos em sala de aula.

Ao construir um canal de comunicação para além da sala o aluno poderá

perceber o valor educativo do mesmo e iniciar um processo de socialização do saber

utilizando-se desse recurso que tem sido utilizado principalmente como mero

entretenimento. Além disso, a construção do conhecimento se faz muito mais próximo
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da realidade do aluno pois trabalhará em seu contexto social. Já a elaboração do

documentário levará ao aluno a fazer uma reflexão sobre como a mídia pode favorecer

ou não na sua formação enquanto cidadão levando-o a perceber como esta mesma

mídia, muitas vezes, está sendo utilizada de uma forma acrítica sobre a realidade.

Também o aluno contextualizará o conteúdo debatido em sala de aula em relação à

importância da prática das atividades físicas.

Para Mattos e Neira (2000, p. 85) ensinar implica em criar condições e a

“transmissão do conhecimento não é imposição de conteúdos, mas desenvolver um

processo que permita o acesso a conteúdos através do debate e da crítica do

conhecimento estabelecido.” A construção do documentário dará oportunidade aos

alunos a esse debate e crítica.

Assim, essa produção permitirá que o aluno além de ter acesso ao

conhecimento do conteúdo da disciplina através da mídia, terá oportunidade de

aprender através dos recursos tecnológicos que lhe são acessíveis e que fazem parte do

seu dia a dia. Também poderão socializar o saber e se interagirem além de sala de aula

bem como construir o conhecimento de forma participativa onde poderão ser críticos

em relação a sua realidade social.

Esperamos que este material contribua para a diversificação da intervenção

pedagógica na disciplina de Educação Física na escola. Nosso esforço foi direcionado a

uma perspectiva de problematização das práticas corporais e sua relação com a

atividade física no seu aspecto individual e coletivo, contribuindo para a disseminação

destes conhecimentos entre nossos alunos e comunidade, utilizando-se das TIC's e da

tecnologia móvel para alcançar os objetivos.
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Dispositivos móveis e seus aplicativos como
recurso educacional

Fonte:<http://multimeios.seed.pr.gov.br/resourcespaceseed/pages/view.php?
ref=23129&search=tecnologias&order_by=relevance&sort=DESC&offset=0&archive=0&k= > 

Acesso em 9  setembro de 2014.

Objetivos:

 – Reconhecer o dispositivo móvel e seus aplicativos como
possibilidade de recurso educacional;

 – Criar canais de comunicação entre os alunos e o
professor para além da sala de aula com uso de aplicativos
do celular.

Atualmente percebemos, no dia a dia, como o desenvolvimento das novas
tecnologias tem atingido o modo e as formas de vida da sociedade, principalmente
com o uso do celular.

Ao refletirmos sobre a inovação de ensino em sala de aula podemos dizer que
há a necessidade dos educadores se lançarem a uma visão crítica das suas ações
pedagógicas para gerarem mudanças e se utilizarem das novas tecnologias como um
recurso possível no processo educativo. Com o uso dessas tecnologias  “criam novas
formas de comunicação, novos estilos de trabalho, novas maneiras de ter acesso e de
produzir conhecimento”  (BRITO e PURIFICAÇÃO 2003, p.78).

Com a utilização em massa do dispositivo celular, principalmente pelos
educandos, parece provável que, com o tempo, os educadores terão que se
habituarem à utilização deste dispositivo móvel. Moura (2009) diz que existe uma
resistência ao uso do celular na sala de aula e que essa seria originária de um choque
entre o conjunto das instituições e a geração nascida em meio às tecnologias digitais. 

Então podemos questionar a possibilidade da tecnologia móvel contribuir para
melhorar a aprendizagem em determinados contextos.

Acredita-se que as novas tecnologias no ambiente educacional, principalmente
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com o uso do celular, possam possibilitar a interação dos alunos com a construção do
conhecimento, permitindo que os escolares compreendam melhor os conteúdos.

O professor pode conduzir seu trabalho de forma a proporcionar diversas
experiências e explorar as formas de mídia que o celular apresenta como apoio no ato
educativo. 

O IBGE (2012) em seu último suplemento da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra

de Domicílios) sobre acesso à internet e celular teve como referência o ano de 2011 e

apontou que neste ano, 115,4 milhões de pessoas de 10 anos ou mais de idade (69,1%)

tinham telefone móvel celular para uso pessoal (contra 55,7 milhões, ou 36,6% do total

nessa faixa etária, em 2005) e que de 2005 para 2011, o contingente de pessoas que usaram

a internet ao menos uma vez nos três meses anteriores à coleta da PNAD (que ocorreu no

último trimestre de 2011) aumentou 143,8%, ou seja, em seis anos o número de

internautas no país cresceu 45,8 milhões, chegando a 77,7 milhões de pessoas de 10 anos

ou mais de idade (46,5% do total) em 2011, o que indica o crescimento veloz do uso das

tecnologias de informação e comunicação entre a população brasileira.

Ainda de acordo com o IBGE em 2005 apenas 24,1% dos estudantes da rede pública

utilizavam a internet contra 82,4% da rede privada porém em 2011, dos 29,2 milhões de

estudantes da rede pública, 19,2 milhões (65,8%) usaram a internet, um aumento

considerável. Já entre os 8,4 milhões de estudantes da rede privada, 8,1 milhões (96,2%)

usaram a internet.

Com auxílio desses dados podemos dizer que o celular, bem como o acesso as
tecnologias para entretenimento e comunicação fora da sala de aula está se
generalizando. Porém, os alunos estão proibidos de usar esses recursos em muito dos
ambientes escolares. De acordo com Vivian E Pauly (2012) vários estudos reportam
sobre essa proibição no Brasil e as causas na origem desta prendem-se principalmente
com a falta de atenção e dispersão dos alunos provocadas pelos aparelhos. Contudo
podemos perguntar se as tecnologias não-digitais, como o papel e o lápis também não
foram potenciais fontes de distração a seu tempo? 

A escola, entretanto, não deverá se adequar aos celulares sem um caráter
reflexivo, pois, este é um processo que tende a ocorrer e o professor possivelmente
abrirá diálogo mediante a situação de forma coerente e com responsabilidade. Os
alunos deverão se habituarem ao seu uso em sala de aula conscientes  que será  de
grande auxílio no processo educativo utilizando para este fim dentro e além dela
quando for solicitado. Os alunos deverão se habituar ao seu uso dentro e fora da sala
de aula, conscientes do seu enorme potencial educativo.

Não podemos negar a amplitude, a repercussão e a importância desses
dispositivos em qualquer esfera da vida humana inclusive na educacional e,
professores, alunos, comunidade escolar devem estabelecer os limites e as
responsabilidades sobre seu uso.
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Proposta de atividades:
Aula 1 e 2
Tempo: 2 aulas de 50 minutos
Local: sala de aula.
Recursos Didáticos: TV Pendrive, pendrive, lei nº 18.118/14 texto
impresso, quadro-negro, giz, telefone celular.

• Propor aos alunos assistir um vídeo que comente o uso do celular em sala de
aula. 
Sugestão de link: < https://www.youtube.com/watch?v=i1REY9q3JUc > Acesso
em 2 de setembro de 2014. Reportagem sobre o uso do celular dentro da sala
de aula exibida pelo programa do Fantástico.

 Terminada a exibição, o professor conduzirá a discussão com seus alunos para
as questões relativas ao uso do aparelho de celular em sala fazendo o exercício
de problematização:
1. O que você pensa sobre o uso abusivo do celular em sala de aula?
2. Quais dispositivos multimídias e aplicativos que seu celular possui? Vamos

enumerá-los no quadro?
3. Quantas pessoas têm celular na sua casa?
4. Já usou seu celular para trabalho da escola?
5. Algum professor já usou o celular com caráter educativo?
6. Vocês acreditam ser possível o uso do celular para fins educacionais?
7. Você sabe o que é celular 3G e Wi-fi?
8. Onde no bairro é possível utilizar do Wi-fi de graça?

 Proponha a leitura da lei nº 18.118/14 sancionada em junho de 2014, contra o
uso do telefone celular nas escolas do Estado do Paraná, sem caráter educativo.

 O texto poderá ser acessado no seguinte link:
<http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?
action=exibir&codAto=123359>. Acesso em 29 agosto de 2014. 

 Em seguida exiba outra reportagem onde o vídeo mostra como ser possível
utilizar o celular em sala.

Sugestão de Link:  < https://www.youtube.com/watch?v=Jn0a7CTFDgw >. Acesso em 2 
de setembro de 2014. Este vídeo mostra uma reportagem sobre o uso do 
celular sem limites pelos adolescentes e jovens, fora e dentro de sala de aula.

 Após apresentar as duas situações divida o quadro em dois: um lado à favor e o
outro contra o uso do celular no ambiente escolar e neles coloque os
argumentos dos alunos.

 Peça aos alunos exemplos de atividades pedagógicas com os celulares e as
enumere no quadro.

 Terminada a discussão faça a proposta de utilizar o celular fora do espaço
escolar para ampliar o tempo de estudo além da sala de aula.

 Apresente a turma a ideia de criar canais de comunicação e eleja alguns alunos
para executarem as seguintes tarefas: criar o e-mail e Facebook da turma, criar
grupo no SMS e no WhatsApp. 

8

https://www.youtube.com/watch?v=Jn0a7CTFDgw
http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=123359
http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=123359
https://www.youtube.com/watch?v=i1REY9q3JUc


Atividades além de sala de Aula:
Solicite aos alunos as seguintes tarefas:
 Assistir outros links sobre a proposta do uso dos dispositivos móveis através do

celular e ou computador.
 Tecer comentários através dos canais de comunicação criados dos links

postados. O professor deverá acessar os grupos e fazer apontamentos. Os
comentários devem responder a seguinte questão: o que mais chamou atenção
no vídeo e/ou vídeos que você assistiu? Em seguida poste o link no facebook ou
envie por SMS ou WhatsApp do vídeo que você assistiu.

 Disponibilizar texto para a próxima aula no e-mail da turma sobre o tema:
documentário.

Sugestões de vídeos:
 <https://www.youtube.com/watch?v=5pvuJys72Y4 > Lei no Paraná contra o uso

do celular em sala de aula. Acesso 2 setembro 2014.
 <https://www.youtube.com/watch?v=ZhfFg3jS_iE> V í c i o d o c e l u l a r ,

reportagem Fantástico. Acesso 2 de setembro 2014.
 <https://www.youtube.com/watch?v=2eAZ-W9cPTo> Mundo sem celular.

Acesso 2 de setembro 2014.
 < https://www.youtube.com/watch?v=n5CKnP-UVaU > Reportagem sobre multa

dos pais sobre indisciplina do filho com uso o celular em sala de aula. Acesso 2
de setembro de 2014.

Sugestões de vídeos para o
professor:

Os vídeos são as partes 1 e 2 de uma reportagem com as pesquisadoras em
Tecnologias na Educação da Universidade Federal do Paraná, Dra. Glaucia da Silva
Brito e Dra. Nuria Pons Vilardell Camas, que  abordam questões referentes ao uso
de dispositivos móveis para o processo de ensino e aprendizagem em sala de aula.
 < https://www.youtube.com/watch?v=U5Yx2b94NYY >. Acesso em 30 de agosto

de 2014.

 < https://www.youtube.com/watch?v=lNfiPwLCFFk   >. Acesso em 30 de agosto
de 2014.
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Documentário

Fonte:<https://plus.google.com/photos/107770552892988893756?
banner=pwa&pid=5695969841736233810&oid=107770552892988893756 >

Acessso em 25 de setembro de 2014.

Objetivos: 
 Definir e identificar as características de um

documentário;
 Utilizar dos canais de comunicação para a realização

de atividades pedagógicas.

Para Bemergui e Veronese (sd) um documentário seria um vídeo criado para
tratar de assuntos relativos a vida real, seja de pessoas, eventos ou questões sociais.
De acordo com os autores “os documentários feitos sobre eventos e pessoas contam
histórias detalhadas sobre os mesmos e algumas vezes tentam persuadir o público a
concordar com um ponto de vista. Outros documentários fornecem informações
educativas sobre algumas questões que não são conhecidas” (BEMERGUI e VERONESE,
sd).

De acordo com Nichols (2005) existem dois tipos diferentes de documentário: o
documentário de satisfação de desejos e documentários de representação social. Para
esse autor os documentários de satisfação de desejos são os chamados de ficção e
transmitem verdades, se assim quisermos. São filmes cujas as ideias e pontos de vista
podemos rejeitar ou adotar como nossos.

Já os documentários de representação social são os denominados de não-
ficção. Também transmitem verdades se assim quisermos, porém proporcionam novas
visões de um mundo comum, para que as exploramos e compreendamos (NICHOlS,
2005).

Para Dimarch (2012, s.p.) existe um ponto importante a ser destacado “….os
documentários não são um recorte totalmente fidedigno da realidade; antes, eles são
uma elaboração criativa da realidade. Sabemos o poder da imagem em dar forma ao

10

https://plus.google.com/photos/107770552892988893756?banner=pwa&pid=5695969841736233810&oid=107770552892988893756
https://plus.google.com/photos/107770552892988893756?banner=pwa&pid=5695969841736233810&oid=107770552892988893756


nosso imaginário. ” Para o autor a base fundamental de um documentário é a edição.
Para isso se faz necessário cortar e montar para criar uma linha narrativa de alguns
minutos e até algumas horas ou mesmo uma sequência de longa duração. Editar seria
a chave para defender uma ideia e/ou fortalecer um discurso.

Santos e Ayres (2008) citam que nada obriga que os elementos que compõem o
documentário sigam uma ordem determinada. Segundo os autores “eles são
combinados segundo os objetivos do documentarista, constituindo-se num espaço
onde é possível criar, recriar, construir e reconstruir” (SANTOS; AYRES, 2008, p.3).

Alguns links apontam pontos importantes para a construção de um
documentário. Abaixo citamos um exemplo:

Link: <http://pt.wikihow.com/Criar-um-Bom-Document%C3%A1rio >. Acesso
em 10 de setembro de 2014.

De acordo com o link  citado acima, alguns pontos são relevantes e que para
filmar um documentário é necessário seguir um roteiro. É preciso planejar e seguir
certos passos como: definir sobre o tema do filme, dar um objetivo ao documentário,
estudar e pesquisar sobre o assunto, realizar filmagens, entrevistas, gravar narrativas e
editar o filme.

Partindo destas considerações os que produzirão o documentário deverão se
organizarem e seguirem uma sequência para a realização do trabalho e edição do
mesmo.

Para que na escola esse trabalho se concretize, é necessário que o professor
tenha como referência o desenvolvimento de um plano de aulas que dialoga, por meio
dos temas, da pesquisa, da captação de materiais, com a realidade que se encontra
além do espaço escolar. 

Como o foco neste documentário é um tema sobre a realidade do aluno em seu
contexto social é importante destacar a importância do documentário seguir um
roteiro pré-determinado com objetivos claros e uma sequência lógica de ideias,
podendo ser, durante sua elaboração, passível de mudanças, criando-o e recriando-o
de forma significativa a um projeto educativo cuja a fonte de pesquisa e recursos
didáticos será o uso do telefone celular e seus aplicativos.

Sugestões de leitura para o
professor:

• BEMERGUY, Rafael; VERONESE, Ciccio. Como criar um bom documentário.  WikiHoW.
Disponível em: < http://pt.wikihow.com/Criar-um-Bom-Document%C3%A1rio > .
Acesso em 10 de setembro de 2014.

• NICHOLS, Bill. Introdução ao documentário. Papirus Editora, 2005.  Disponível em:
<http://books.google.com.br/books?hl=pt-
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BR&lr=&id=cbXPfI5YGm0C&oi=fnd&pg=PA11&dq=o+que+
%C3%A9+um+documentario&ots=b33evtY-wb&sig=eTXdmSSdAYBqTxM-Noii-
XQgDYc#v=onepage&q=o%20que%20%C3%A9%20um%20documentario&f=false > .
Acesso em 27 de outubro de 2014.

• DIMARCH, Bruno Fischer. A linguagem do documentário na sala de aula caminhos
para conhecer, ver e produzir na escola. Cmais. Educação em foco, 2012. Disponível
em: < http://cmais.com.br/educacao/educacao-em-foco/aprenda-com-cmais/a-
linguagem-do-documentario-na-sala-de-aula > Acesso em 27 de outubro de 2014.

• SANTOS, Macelle Khouri; AYRES, Melina de la Barrera. A vida através da tela: a
realidade através do telejornal e do documentário. Colóquio Internacional, televisão e
r e a l i d a d e , 2 1 a 2 4 d e o u t u b r o d e 2 0 0 8 . D i s p o n í v e l e m :  <
http://www.tverealidade.facom.ufba.br/coloquio%20textos/Melina
%20Ayres_Macelle.pdf >. Acesso em 26 de outubro de 2014.

Proposta de atividades:
Aula 3 e 4
Tempo: 2 aulas de 50 minutos
Local: sala de aula, quadra ou espaço livre.
Recursos Didáticos: TV Pendrive, pendrive, texto impresso, quadro-
negro, giz, telefone celular.
Dica: O professor deve solicitar aos alunos que tragam o celular.

 Colocar as seguintes questões aos alunos:

1. Você sabe o que é um documentário?

2. Já assistiu algum? Onde? Qual assunto tratava?
 Expor aos alunos o que é um documentário e suas características utilizando-se

do texto de apoio enviado por e-mail da turma.
 Disponibilizar o texto impresso.
 Assistir vídeo de um documentário feito por alunos. Após o vídeo debater sobre

os pontos positivos e negativos.
Sugestão de link: <https://www.youtube.com/watch?v=J6tE7KVyNoQ> . Acesso em

10 setembro de 2014. Vídeo elaborado por alunos onde encontramos vários
erros de edição.

 Propor a criação de um documentário sobre os recursos físicos que o bairro
oferece para a prática de atividades físicas onde o recurso didático será o
telefone celular e seus aplicativos;

 Dividir a turma em grupos para executarem as atividades da elaboração do
documentário nas próximas aulas (no mínimo dois alunos do grupo devem ter
acesso à internet através do celular).

 Leve os alunos para a quadra para realizarem uma atividade física (ex:
alongamentos, jogo pré-desportivo). Divida os grupos criados em sala.
Enquanto dois grupos realizam as atividades práticas propostas pelo professor o
outro grupo, com o uso do celular, fazem as filmagens já treinando para o
documentário, seguindo as dicas do texto estudado em sala. Após um tempo o
professor solicita que os grupos troquem de posição.
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Atividades além de sala de aula:
 Pedir que cada grupo pesquise exemplos de documentários no canal do

YouTube, e postá-lo no Facebook da turma. Tecer considerações sobre o vídeo
postados pelos colegas pelo WhatsApp e/ou SMS, de acordo com o critério: O
que faltou nos documentários de acordo com o que aprendemos em sala?

 Solicite aos alunos que enviem, através dos canais de comunicação criados, as
imagens de vídeo realizadas na aula e comentem os pontos positivos e
negativos da filmagem de acordo com o aprendido em sala.
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Sedentarismo

Fonte: < http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/tvmultimidia/imagens/2010/biologia/1sedentarismo.jpg >

Acesso em 30 de outubro de 2014.

Objetivos:
 Conceituar sedentarismo e suas implicações;
 Perceber a prática cotidiana dos alunos em relação

ao sedentarismo;
 Utilizar dos canais de comunicação para realização

de atividades pedagógicas.

Considera-se um indivíduo sedentário aquele que apresenta um estilo de vida
com mínimo de atividade física, onde seu gasto energético (locomoção + atividades
domésticas + trabalho +lazer) é inferior a 500 calorias por semana (NAHAS, 2003).

O sedentarismo é classificado como uma doença e atinge cada vez mais pessoas
no mundo. Uma das principais causas são as transformações da vida moderna que
encontramos atualmente, pois as melhorias em termos de conforto acabaram
tomando conta das pessoas de modo geral. Sem se dar conta disso a população acaba
ficando acomodada.

Com a evolução da tecnologia e a tendência cada vez maior de substituição das
atividades ocupacionais que demandam gasto energético por facilidades
automatizadas, o ser humano adota cada vez mais a lei do menor esforço reduzindo
assim o consumo energético de seu corpo. 

“Segundo a Organização Mundial de Saúde, estima-se que nos países
desenvolvidos mais de dois milhões de mortes são atribuíveis ao sedentarismo, e que
60 a 80% da população mundial não é suficientemente ativa para obter benefícios na
saúde” (MAGALHÃES et al., 2013, p.19). Em um estudo coordenado por Pedro Hallal,
da Universidade de Pelotas, verificou-se que no Brasil, 49% da população adulta não
pratica atividades físicas, e o estilo de vida sedentário é responsável por 13% das
mortes por infarto, diabetes e câncer de mama e do intestino (VERSOLATO, 2012).
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Hoje entre os estudiosos se usa muito o termo comportamento sedentário (CS)
que pode ser referido como “tempo sentado” e tem sido retratado em atividades que
não aumentam o gasto energético substancialmente acima do nível de repouso, por
exemplo, permanecer sentado, assistir televisão ou se dedicar a outras formas de
entretenimento baseadas em tela (SANTOS et. al., 2013).

Atualmente, o tempo que as crianças e adolescentes passam em frente à
televisão, aos computadores e videogames é bem maior do que o recomendável e
acaba tomando o tempo que seria destinado à prática de esportes ou alguma atividade
física.

A professora de Educação Física, mestre em avaliação nutricional e
pesquisadora Alynne Christian Ribeiro Andaki descobriu que as crianças de hoje
desperdiçam, em média, cinco horas com o chamado “tempo de tela”. De acordo com
ela mais de 70% dessas crianças estão passando muito tempo sentadas e além desse
tempo em casa, também tem o tempo na escola, que elas  ficam sentadas.

Para Santos et. al. (2010, s. p.):

Torna-se evidente a importância de investigações e intervenções que visem à
diminuição do CS ainda na infância focadas na promoção da saúde e
qualidade de vida até a idade adulta. Veerman et al. (2012) reportaram que,
após 25 anos de idade, cada hora frente a TV reduz a expectativa de vida em
21,8 min, ou seja, pessoas que passam 6 h/dia frente a TV possuem
aproximadamente 4,8 anos a menos de expectativa de vida, quando
comparadas a pessoas que não assistem TV diariamente.

Para evitar o sedentarismo devemos controlar nosso comportamento
sedentário e ter uma rotina diária de práticas de atividades físicas como brincar,
caminhar, andar de bicicleta, nadar, praticar esportes, dançar, fazer atividades
domésticas, dentre outras. Podemos também sair do comodismo como deixar o
controle remoto de lado e levantar para mudar o canal da TV; ir a pé aos lugares
quando são próximos; não ficar muito tempo em frente ao computador, dando uma
pausa, fazendo alongamentos ou dando uma voltinha pelo quarteirão. Além de mantê-
lo ativo a voltinha vai te tirar do comodismo.

Essas são algumas formas de se evitar o sedentarismo, além de fazer muito bem
à saúde. São pequenas mudanças da vida moderna que podem fazer a diferença em
nossas vidas.

Não importa qual atividade física que você escolher fazer, o importante é sair do
imobilismo.

Sugestões de leitura para o
professor:
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 SANTOS, Amanda et al. Fatores associados ao comportamento sedentário em
escolares de 9-12 anos de idade. Motriz: rev. educ. fis.,  Rio Claro,  v. 19, n. 3, supl.
Set.  2013. Disponível em: < http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1980-
65742013000700005&script=sci_arttext>. Acesso em 13 de set. de 2014.

 MAGALHÃES, Sandra et al. Avaliação da Capacidade Funcional após Programa de
Reabilitação Cardíaca-Efeitos a Longo Prazo. Revista da Sociedade Portuguesa de
Medicina Física e de Reabilitação, v. 24, n. 2, p. 18-24, 2013. Disponível em :
<http://spmfrjournal.org/index.php/spmfr/article/view/107  >. Acesso em 16 de
setembro de 2014.

 <http://www.ufjf.br/caminhada/2010/09/26/habitos-errados-levam-a-obesidade-
infantil/>. Acesso em 13 set. de 2014.

 <http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/artigos_teses/EDUC
ACAO_FISICA/artigos/Nivel_at_fisica_comportamento_sedentario.pdf >. Acesso
em 16 de set. de 2014.

Proposta de atividades:
Aula 5:
Tempo: 1 aula de 50 minutos
Local: sala de aula
Recursos Didáticos: TV pendrive, pendrive, material esportivo.

 Iniciamos a aula com as seguintes questões:
1. Você já ouviu falar sobre comportamento sedentário? 
2. O que você pensa que é?
3. Você tem esse tipo de comportamento? Fica muito tempo frente a tela?
4. Você realiza alguma atividade física? Em que local?
5. Na sua família há pessoas com comportamento sedentário?
Mostre um vídeo sobre sedentarismo para turma e logo após inicie uma discussão
Sugestão de link:  < https://www.youtube.com/watch?v=Ekyhv2nhQW4 > Acesso
em  17 de setembro de 2014.
1. Para você qual a causa do sedentarismo?
2. O bairro você oferece locais para prática de atividade física, quais você

conhece?
3. Você e sua família frequentam esses lugares? 

Aula 6:
Tempo: 1 aula de 50 minutos
Local: laboratório de informática
Recursos Didáticos: computador

 O professor deverá postar antecipadamente um l i n k sobre sedentarismo no
Facebook da turma. 
Sugestão de link: < https://www.youtube.com/watch?v=KlOMrjTIv4E >. Acesso em
28 de agosto de 2014.

 Os grupos deverão vir no período contra turno no laboratório de informática com o
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professor. Este deve solicitar aos grupos que assistam ao vídeo depois montem um
conceito sobre sedentarismo. 

 Peça aos alunos que acessem um link que permita fazer o teste sobre o grau de
sedentarismo. Realize o teste e anote o seu resultado. 
Sugestão de link:  < http://saude.ig.com.br/bemestar/teste-qual-seu-grau-de
sedentarismo/n1597371923587.html >. Acesso em 2 de setembro de 2014.

Atividades além de sala de aula:
• Peça que cada grupo poste o conceito de sedentarismo que elaboram em sala e

teçam alguma consideração nos conceitos elaborados pelos outros grupos no
WhatsApp e SMS. Os alunos também podem tecer comentários individuais. Os
comentários devem seguir o seguinte critério: O conceito elaborado pelos
colegas é coerente com que foi debatido em sala de aula? Por quê?

• Solicite aos alunos que apresentem o resultado do seu teste de sedentarismo
realizado em aula através dos canais de comunicação da turma e teçam
comentários sobre o mesmo. Os comentários devem estar de acordo com o
seguinte critério: o que leva você estar ou não nesse grau de sedentarismo?

Sugestões de textos e vídeos:
• < http://profguilhermeedf.blogspot.com.br/2011/04/sedentarismo.html > Acesso em

28 de agosto de 2014.

• < http://www.infoescola.com/saude/sedentarismo/  > Acesso em 28 de agosto de
2014.

• < http://www.educacaofisica.com.br/index.php/blogs-ef/entry/atividade-fisica-x-
sedentarismo  > Acesso em 30 de agosto de 2014.

• < http://emedix.uol.com.br/doe/mes001_1f_sedentarismo.php  > Acesso em 30 de
agosto de 2014.

• < http://saude.terra.com.br/doencas-e-tratamentos/populacao-brasileira-desconhece-
efeitos-do-sedentarismo-diz-
especialista,987d27f021db1410VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html > Acesso em 30 de
agost0 de 2014.

• < https://www.youtube.com/watch?v=o_t61g1lkDg  > Acesso em 30 de agosto de
2014.
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Atividade Física e Exercício Físico

Fonte: < http://www.educacaofisica.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=221&evento=3  >  
Acesso em 22 de setembro de 2014.

Objetivos:
 Diferenciar os conceitos de atividade física e

exercício físico;
 Utilizar dos canais de comunicação para a

realização de atividades pedagógicas.

Com o processo da industrialização, existe um crescente número de pessoas
que estão se tornando sedentárias com poucas oportunidades de praticar atividades
físicas.

 A atividade física é conceituada como qualquer movimento corporal produzido
pela musculatura esquelética que resulte em gasto energético acima dos níveis de
repouso (MATTOS; NEIRA, 2000). Este comportamento inclui as atividades do trabalho
(ocupacionais), atividades da vida diária como vestir-se, banhar-se, comer, o
deslocamento, e as atividades de lazer incluindo exercícios físicos, esportes, dança e
outros (NAHAS, 2003).

Para Brum et al (2004), um outro aspecto é o exercício físico que diferente da
atividade física é planejado em bases científicas para desempenhar um melhor
programa de condicionamento físico, mas, ao mesmo tempo, resulta em demanda
energética da musculatura exercida e, consequentemente, do organismo como um
todo. Assim tanto a atividade física quanto o exercício físico são fundamentais para a
vida do cidadão.

O exercício então, representa atividades físicas estruturadas e planejadas
destinadas a promover ou aprimorar a aptidão física global, das habilidades motoras
ou da reabilitação orgânica funcional (NAHAS, 2003). Tomamos como exemplo aulas de
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ginástica. Estas são realizadas periodicamente, são elaboradas com frequência
semanal, tempo de duração, número de séries e repetições. Neste exemplo o objetivo
é o aprimoramento da aptidão física que consequentemente também promovem a
saúde.

Já a atividade física, independentemente da intensidade, muitas vezes não é
elaborada especificamente com a finalidade de aprimorar a aptidão física. Utilizemos
de um exemplo: ir ao supermercado a pé. Esta forma de atividade física não promove a
aptidão física, porém pode ser benéfica para a saúde global e o bem-estar da pessoa
que a realiza. 

Segundo Guimarães e Ciolac (2004) os efeitos benéficos do exercício físico tem
sido demonstrado na prevenção e no tratamento da hipertensão, na resistência a
insulina, no diabetes, na dislipidemia e na obesidade, e que o condicionamento físico
deve ser estimulado para todas as pessoas saudáveis e pessoas com múltiplos fatores
de risco, pois a atividade física promove adaptações fisiológicas favoráveis, resultando
em melhora da qualidade de vida.

A falta tanto da atividade física, quanto do exercício físico podem gerar fatores
de risco à saúde causando o aparecimento de doenças crônicas.

Sugestão de le i tu ra para o
professor: 

 NAHAS, M. V. Atividade física, saúde e qualidade de vida: conceitos e sugestões para
um estilo de vida ativo. 3.ed. Londrina: Midiograf, 2003.

Proposta de atividades
Aula 7
Tempo: 1 aula de 50 minutos
Local: laboratório de informática.
Recursos Didáticos: computador.

 O professor pode iniciar a aula com a problematização: Você sabe a diferença
entre Atividade Física e o Exercício Físico?

 O educador pede aos alunos para que anotem as palavras chaves de acordo
com as colocações dos colegas.

 Realizar um breve debate através da explanação do conteúdo pelo professor
baseado no texto de apoio.

 Após a discussão peça aos alunos para realizarem uma pesquisa sobre o
conceito de atividade física e de exercício físico e postar no Facebook da turma
ou enviar o conceito no e-mail. Colocar nome do educando em cada conceito.

 Peça aos alunos que pesquisem imagens e do mesmo modo enviem para o
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Facebook da turma ou e-mail.
 Peça aos grupos para se reunirem e se utilizem das imagens e dos conceitos de

atividade e exercício físico pesquisados em sala e enviadas por e-mail,
confeccionarem cartazes. Os alunos terão uma semana para realizarem o
trabalho.

Atividades além de sala de aula:
 O professor posta no Facebook da turma um vídeo sobre atividade física.
Sugestão de link:  < https://www.youtube.com/watch?v=S_ax7E2M3SQ >.
Acesso em 10 de setembro de 2014.
 Após assistirem o vídeo peça que eles dêem exemplos de atividades físicas e

de exercícios físicos baseados em suas experiências, nos canais de
comunicação criados da turma.

Aula 8
Tempo: 1 aula de 50 minutos
Local: quadra.
Recursos Didáticos: bola.

 Realizar atividades físicas na quadra. Aqui damos o exemplo de uma
brincadeira: jogo de pega-pega: nunca três.

Preparação: Escolhe-se um fugitivo e um perseguidor. À distância, os demais
jogadores, aos pares, de mãos dadas, ficarão dispersos pelo terreno. 
Desenvolvimento: ao sinal de início o fugitivo correrá e para evitar o perseguidor
tomará a mão de um dos colegas cujo parceiro se deslocará fugindo do
perseguidor, por não ser permitido o grupo de três. Com o novo fugitivo, o jogo
prosseguirá sem interrupção, desde que se o perseguidor atingir o fugitivo a ação
será invertida. 
Link:<http://www.educacaofisica.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php
?conteudo=173 >. Acesso em 30 de outubro de 2014.

Aula 9
Tempo: 1 aula de 50 minutos
Local: sala de aula; quadra ou espaço livre.
Recursos Didáticos: colchonetes

 Realizar em espaço adequado um circuito com séries de exercícios proposto 
pelo professor. Abaixo citamos um exemplo de circuito.

 Circuito variado com exercícios de resistência muscular e aeróbicos realizados 
em estações, com o tempo de trinta segundos cada estação:

estação 1: polichinelo;
estação 2: abdominal;
estação 3: pular corda;
estação 4: afundo; 
Estação 5: trotar em espaço pré-determinado ida e volta;
Estação 6: flexão de braço.
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Atividades além de sala de aula:
• O professor propõe para os alunos pelo WhatsApp e ou S M S que eles

pesquisem as doenças que podem ser consequências da falta de atividades
físicas. Cada grupo será responsável por pesquisar uma implicação do
sedentarismo e postá-lo no Facebook da turma. 

• Tecer considerações sobre o post dos colegas de acordo com o seguinte critério:
você conhece pessoas que tem este tipo de doença citada pelo vídeo ou texto.
Você considera que estas pessoas realmente são sedentárias?
Sugestão de link: < https://www.youtube.com/watch?v=8sL9amqJJwU > Acesso
em 14 de setembro de 2014.
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Recursos físicos para a prática de atividades
físicas

Fonte: http://www.brasil.gov.br/saudê/2012/07/manual-orienta-a-pratica-de-atividades-físicas-para-soropositivos/manual-de-atividades-fisicas/view

Acesso em 9 de setembro de 2014.

Objetivos:
 Identificar os locais para a prática de

atividade física que o bairro oferece;
 Utilizar os recursos multimídias do celular

para coleta de dados;
 Utilizar dos canais de comunicação para a

realização de atividades pedagógicas.

Versolato (2012) em uma reportagem sobre o sedentarismo comenta que os
estudos recentes sobre este tema afirmam que a tendência é que se pratique cada vez
menos exercícios e, com algumas exceções, profissionais de saúde não têm tido
sucesso em mobilizar o governo e a população para encarar a atividade física de
maneira séria, como um problema de saúde pública. 

De acordo com a reportagem o sedentarismo mata tanto quanto cigarro e para
os pesquisadores, a falta de atividade física pode ser considerada uma pandemia e é
tão grave que diminui a expectativa de vida da mesma forma que o tabagismo e a
obesidade. 

Os estudos demonstram que o sedentarismo é a causa para 10% das doenças
não transmissíveis, como diabetes, câncer e problemas cardíacos. Um desses estudos
citado pela reportagem, coordenado por Pedro Halial da Universidade de Pelotas,
aponta que cerca de 30% da população mundial adulta é fisicamente inativa, mas o
quadro para os adolescentes são mais preocupante: 80% dos jovens entre 13 e 15 anos
não se exercitam o suficiente.

O comportamento sedentário (CS) pode contribuir para o surgimento da
síndrome metabólica (SM), termo utilizado para descrever o conjunto de fatores de
risco de doenças cardiovasculares, caracterizado pela obesidade abdominal,
dislipidemias (aumento dos triglicérides e diminuição do HDL), pressão arterial alterada
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(PAA) e resistência a insulina. Indivíduos que dedicam grande parte do dia ao CS
possuem risco aumentado de 73 % em desenvolver a SM. A prevalência de SM é mais
acentuada em crianças e adolescentes obesos, e, por outro lado a adoção de um estilo
de vida saudável, ainda na infância e adolescência, contribui para minimizar o
surgimento precoce da doença cardiovascular (SANTOS et. al., 2013).

Em um estudo desenvolvido nos Estados Unidos por YANOVSKI e YANOVSKI
(2002) prediz que, ao diminuir o peso de obesos em 5 %, baixa o colesterol total em
15%, o TG em 20%, aumenta o HDL em 15%, há controle da pressão arterial e melhora
a hiperglicemia e a expectativa de vida.

Como a atividade física auxilia na prevenção, manutenção e na redução do peso
percebemos então que a prática de atividades físicas é necessária para a manutenção
da qualidade de vida das pessoas.

Fonte: < http://www.brasil.gov.br/saude/2014/05/pesquisa-revela-aumento-na-pratica-de-atividades
%20fisicas/academia_da_saude.jpg/view >

Acesso em 14 de setembro 2014.

Sugestões de leitura para o
professor:

 VERSOLATO, M. Sedentarismo mata tanto quanto cigarro.  Folha de São Paulo, saúde e
c i ê n c i a , 1 9 d e j u l h o d e 2 0 1 2 . D i s p o n í v e l e m  <
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/saudeciencia/55264-sedentarismo-mata-tanto-
quanto-cigarro.shtml > Acesso em 20 setembro de 2014.

 YANOVSKI, Susan Z., YANOVSKI, Jack A. Drug Therapy. J.N Engl. Med 2002, vol. 346, nº
8 ; 3 4 6 - 5 9 1 F e b r u a r y , 2 1 , 2 0 0 2 . D i s p o n í v e l e m <
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra012586   > . Acesso em 3 de outubro
de 2014.

Proposta de atividades:
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Aulas 10 e 11
Tempo: 2 aulas de 50 minutos
Local: sala de aula; locais públicos do bairro que oportunizam a prática de
atividades físicas.
Recursos Didáticos: computador, celular, texto impresso sobre documentário.

 Na aula o professor incita os alunos a responderem a questão: vocês conhecem
lugares no bairro para a prática de atividade física?

 Levar os alunos a realizar uma caminhada pelo bairro para reconhecer os locais
e ambientes físicos propícios as atividades físicas.

Atividades além de sala de aula:
 No período contra turno sair a campo para tirar fotos e gerar vídeo com o uso

do celular dos locais de prática de atividade física no bairro. Cada grupo será
responsável por um setor: centro esportivo, pista de caminhada, salão
comunitário, praças.

 Os alunos deverão postar suas fotos e imagens que realizaram e trocar
informações através do WhatsApp ou S M S . O professor deverá tecer
comentários. 

 Realizar pesquisa sobre links que comentem sobre atividade física e locais
públicos para a sua prática. Os grupos devem postar no Facebook da turma e
tecerem comentários sobre o próprio post pelo WhatsApp e/ou SMS. Os
comentários seguirão os seguintes critérios: Quais os tipos de atividades que
você conseguiu visualizar nos vídeos e quais te chamou mais a atenção? Por
quê?

Sugestões de vídeos, textos e 
imagens:

 <https://www.youtube.com/watch?v=o75hVyI8pYg>.  Acesso em 13 de setembro
2014.

 < https://www.youtube.com/watch?v=8sL9amqJJwU >.  Acesso em 13 de setembro
2014.

 <https://www.youtube.com/watch?v=u1aulUmbFSg > . Acesso em 13 de setembro
2014.

 <https://www.youtube.com/watch?v=kzg96Iz8TAk >.  Acesso em 13 de setembro 2014.
 <https://www.youtube.com/watch?v=RngavgehbNA > . Acesso em 13 de setembro

2014.

Aula 12
Tempo: 1 aula de 50 minutos
Local: sala de aula.
Recursos Didáticos: questionário.
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 O professor inicia a aula levantando a seguinte questão: Será possível
realizarmos entrevistas para sabermos se os órgãos públicos ou a associação de
bairro promovem atividades para a comunidade?

 Colocar a importância da entrevista para dar suporte ao documentário sobre os
equipamentos e locais de prática de atividade física no bairro.

 Debater os critérios para a realização da entrevista: nome do entrevistado, qual
o cargo, se existe algum projeto de prática de atividade para a comunidade,
quanto tempo foram instalados os recursos no bairro, quais os objetivos, outras
questões que acharem relevantes.

Atividades além de sala de aula:
 Montar o questionário para a entrevista e postar no WhatsApp ou SMS para

correção do professor.
 Debater os critérios para a realização da entrevista: nome do entrevistado, qual o

cargo, se existe algum projeto de prática de atividade para a comunidade, quanto
tempo foram instalados os recursos no bairro, quais os objetivos, outras questões
que acharem relevantes.

Aula 13
Tempo: 1 aula de 50 minutos
Local: sala de aula; 
Recursos Didáticos: questionário; telefone fixo.

 Os alunos deverão se reunirem no período contra turno junto com o professor
para corrigirem os questionários e melhorá-los e também utilizarem do telefone
da escola para agendarem as entrevistas. Cada grupo deverá marcar entrevista
com responsáveis pelos recursos físicos do bairro sendo que cada um assumirá
o compromisso com um agente: presidente da associação de bairro; secretário
de esporte do município, coordenador do postinho de saúde e presidente da
câmera dos vereadores.

 O professor deve levar o documento impresso para que cada grupo. Ao realizar
entrevista com o professor, peça que cada entrevistado assine o direito de uso
de imagem.

Aulas 14,15,16,17
Tempo: 4 aulas de 50 minutos
Local: locais públicos.
Recursos Didáticos: celular, questionário impresso, documento direito de uso
de imagem.

 Realização das entrevistas dos grupos com a utilização dos recursos multimídias
do celular. As entrevistas não poderão coincidir o horário pois o professor
estará presente na atividade de cada grupo

Atividade além de sala de aula:
25



 Os grupos devem postar no Facebook da turma suas entrevistas e tecerem
comentários sobre o próprio post pelo WhatsApp e/ou SMS. 

26



Atividade Física Regular

FONTE:<http://multimeios.seed.pr.gov.br/resourcespaceseed/pages/view.phpref=6533&search=caminhada&order_by=relevance&
sort=DESC&offset=0&archive=0&k= >

Acesso em 24 de setembro de 2014.

Objetivos: 
 Reconhecer que a atividade física é um dos

fatores que favorecem à diminuição de risco
do indivíduo de desenvolver algumas
doenças relacionadas ao sedentarismo;

 Utilizar dos canais de comunicação para a
realização de atividades pedagógicas.

O sedentarismo, como foi visto, é um fator de risco intimamente relacionado
com o aparecimento de doenças como a hipertensão e a obesidade nas pessoas que
não têm uma vida ativa. Nesse sentido, o trabalho de conscientização da população
quanto à importância de mudança de hábitos de vida no combate ao sedentarismo
para a promoção de atividades físicas se faz necessário.

Nas últimas décadas numerosos trabalhos têm consistentemente demonstrado
que altos níveis de atividade física ou aptidão física estão associados à diminuição no
risco de doença arterial coronariana, diabetes, hipertensão, osteoporose (PITANGA,
2002). De acordo com o mesmo autor a atividade física e aptidão física são duas
diferentes, porém "…. inter-relacionadas formas de medida. A primeira é uma opção
comportamental, enquanto que a segunda é parcialmente determinada por fatores
genéticos, sendo que atividade física regular pode melhorar aptidão física 51). 

Alguns estudos demonstram que os hábitos de prática da atividade física,
incorporados na infância e na adolescência, possivelmente possam transferir-se para
idades adultas e que estudos com  acompanhamentos longitudinais sugerem que
adolescentes menos ativos fisicamente apresentam maior predisposição a tornarem-se
adultos sedentário (GUEDES et. al. , 2001).

É necessário que as pessoas reconheçam que a atividade física está diretamente
relacionada com a cultura que está inserida. Hoje vivemos em uma sociedade de
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consumo que leva o indivíduo a ser consumista e imediatista não tendo tempo para
processar informações e se tornar crítico ao que está acontecendo ao seu redor.

Contudo não podemos deixar de estudar os conceitos do sedentarismo,
atividade física e exercício físico e mostrar os benefícios que o movimento, que é
natural ao homem, pode proporcionar.

Deste modo a atividade física é um dos fatores que pode prevenir doenças
crônicas e contribuir para a qualidade de vida das pessoas que a praticam e essas
mesmas devem ser orientadas sobre a importância dessas atividades e a saber até que
ponto a cultura cultural hoje a impede de realizar tais práticas regularmente.

Sugestões de leitura para o
professor:

 <http : / / w w w. s c i e l o . b r /s c i e l o . p h p ? s c r i pt = s c i _ a r ttex t & p i d = S 1 4 1 3 -
81232010000100017&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 4 de outubro de 2014.

 <http://www2.fct.unesp.br/docentes/edfis/ismael/ativ.fis%20e
%20saude/Epidemiologia%20da%20atividade%20%EDsica.pdf  >. Acesso em 4 de
outubro de 2014.

 <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-
86922001000600002&lng=pt&nrm=iso&userID=-2  >. Acesso em 1 de outubro de
2014.

Proposta de atividades:
Aulas 18 e 19
Tempo: 2 aulas de 50 minutos
Local: Sala de aula, espaços públicos do bairro no entorno da escola para
prática de atividades físicas.
Recursos Didáticos: celular.

 Levante com os alunos uma discussão sobre os benefícios da atividade física
para a saúde e sobre as pesquisas dos grupos que realizaram sobre as doenças
que a inatividade física pode causar. 

 Vivencie com os alunos atividades físicas. Procure locais próximos à escola que
possibilite a atividade, como praças, quadras, parques etc. Comece a atividade
com uma caminhada orientada, mostrando seus benefícios e de que forma
simplificada pode-se evitar o sedentarismo. 

 Depois proponha que os alunos realizem as atividades nos locais que visitarem.
O professor deverá realizar diversas práticas dando os alunos várias
possibilidades de atividades físicas que eles possam realizar diariamente.

 Peça aos alunos para produzirem vídeos dessas práticas com seus celulares
durante a aula.
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 Proponha aos alunos entrevistas com os moradores sobre a prática de atividade
física e marque um dia para eles compareçam no período contrário para
fazerem os questionários.
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 Produção do documentário

FONTE:< https://plus.google.com/photos/107770552892988893756?banner=pwa&pid=5695969841736233810&oid=107770552892988893756 > 

Acesso em 25 de setembro de 2014.

Objetivos:
 Elaborar um documentário sobre as atividades 

físicas que o bairro oferece;
 Utilizar dos canais de comunicação para a 

realização de atividades pedagógicas.

Até agora nós debatemos alguns conteúdos sobre as questões relacionadas ao
sedentarismo, a atividade física, o exercício físico.

O exercício físico é valorizado na nossa cultura como um elemento
indispensável na prevenção de desequilíbrios orgânicos, bem como um meio de se
atingir o bem-estar, ao combater os efeitos dos agentes de stress da vida moderna e
suas repercussões no organismo humano. Deste modo o exercício físico pode
promover e melhorar a qualidade de vida das pessoas.

Para Salve e Bankoff (2003, p.74), As pessoas inativas, em geral, são mais
“….hipertensas, hiperlipidêmicas com maiores porcentagens de gorduras e propensão
de tornarem-se diabéticas não dependentes da insulina. Ao passo que a pessoa com
estilo e vida mais ativo tem maiores possibilidades de prevenir essas patologias.”

Porém é necessário pensar em atividade física não como uma obrigação para
termos de saúde, mas sim como uma atividade física que nos traga prazer em realizá-la
e bem-estar geral, tanto físico, psíquico e social.

Adquirir o hábito de praticar atividades físicas está acima de nosso querer.
Existe a necessidade de uma cultura de prática de atividades, próprios da natureza
humana. A cultura de massa e industrialização é quem nos afasta cada vez do que é
natural ao homem, o movimento. Com a evolução das tecnologias o homem tem a
necessidade de se movimentar cada vez menos (NAHAS; GARCIA, 2010).

Estamos na era do controle remoto, de apertar o botão para ligar a tv, abrir o
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portão, abrir as janelas do carro. Estes são exemplos que demonstram a inibição do
movimento e do crescimento do comodismo. Porém o nosso organismo necessita do
movimento corporal para que funcione regularmente. E isso não deve ser visto
somente do ponto da necessidade de saúde mas da natureza do homem em si.

Deste modo podemos concluir que a atividade física é um dos fatores que
promovem a qualidade de vida do indivíduo, mas ela deve ser algo natural, prazeroso,
deve fazer parte da rotina das pessoas como algo próprio do homem.

Pode-se dizer que o grande desafio da área de Saúde Pública no mundo atual é
“… desenvolver ações que visem a promover a saúde, prevenir doenças, mudar
comportamentos de risco e, ao mesmo tempo, atender às expectativas e interesses da
maioria das pessoas em questões de bem-estar e qualidade de vida' (NAHAS; GARCIA,
2010).

No documentário a ser produzido pesquisaremos os locais públicos que o bairro
oferece para a realização das atividades físicas e verificar se as pessoas os utilizam.
Pode-se averiguar, além dos locais de prática, se há projetos, atividades, e aulas
direcionadas a população para que ela se motive a adquirir o hábito dessas atividades.

No final da década de noventa, alguns estudos (RAMOS, 1998) já constatava
que a prática de atividades físicas diminuíam com o passar dos anos, ou seja, que
quando criança prática mais atividades físicas e com o avançar da idade ia diminuindo.
Porém hoje notamos que as crianças por vários motivos como a modernização, as
tecnologias, a industrialização a violência urbana, estão cada vez menos se exercitando
e com o aumento das pessoas que desenvolvem doenças pelo sedentarismo, as
academias estão lotando de pessoas que a procuram por recomendação médica, ou
por estética. Ou seja, hoje as pessoas pagam para realizar o que é natural do homem, a
atividade física. Não que não devemos frequentar uma academia, mas o foco deveria
ser o de manter uma prática adquirida desde criança.

Por isso o maior objetivo do documentário é levar a comunidade a ter hábitos
de atividade desde sempre, iniciando com seus filhos, levando-os a praticar as
atividades diariamente, através das várias locais disponíveis a isso, inclusive na frente
de sua casa e ter consciência que além dos lugares de prática há a necessidade de
políticas públicas que mantenham profissionais para atender os anseios da população.

Sugestões de leitura para o
professor:

 < http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-81232000000100002&script=sci_arttext
>. Acesso em 5 de outubro de 2014.

 SALVE, M. G. C.; BANKOFF, A. D. P. Análise da intervenção de um programa de
atividade física nos hábitos de lazer. Rev. bras. saúde ocup., São Paulo, v. 28, n. 105-
106, 2003. Disponível em <http://www.scielo.br/pdf/rbso/v28n105-106/08.pdf  >.
Acesso e 29 de outubro de 2014.

 NAHAS, M. V.; GARCIA, L. M. T. Um pouco de história, desenvolvimentos recentes e
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perspectivas para a pesquisa em atividade física e saúde no Brasil. Rev. bras. educ. fís.
esporte (Impr.), S ã o Pa u l o , v. 2 4 , n . 1 , m a r. 2 0 1 0 . d I s p o n í v e l e m :
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1807-
55092010000100012&lng=en&nrm=iso > . Acesso em 29 de outubro de 2014.

Proposta de atividades:
Aula 20
Tempo: 1 aula de 50 minutos
Local: laboratório de informática, documento concessão do uso de imagem
Recursos Didáticos: computador.

 Os alunos deverão se reunir no laboratório de informática junto com o
professor para juntos montarem questionários para a realização de entrevista
com os moradores. O professor pode se utilizar do texto de apoio para explicar
para os alunos o que quer com as entrevistas.

 Peça que enviem por e-mail da turma os questionários.
 Cada grupo será responsável por entrevistar pessoas divididas por faixa etária:

criança, jovem, adulto e idoso. Os grupos escolherão as faixas etárias entre eles
ou então farão sorteio. É importante salientar que é importante entrevistar
também tanto pessoas do gênero feminino quanto do masculino e levar o
documento de direito de uso de imagem para os entrevistados assinarem.
Quando for menor de idade o responsável é quem deverá assinar e o professor
da turma deverá estar presente.

Atividades além de sala de aula:
 Procurar alguns moradores do bairro e convidá-los para fazerem parte do

documentário onde eles serão entrevistados;
 Cada morador entrevistado deverá assinar documento de permissão de direito

de imagem; 
 Os grupos devem sair a campo e através da mídia do celular gravar entrevistas

com os moradores.
 Postar a entrevista no Facebook da turma e trocar informações com o professor

pelos canais de comunicação para que o professor possa orientá-los sobre a
validade ou não da entrevista em relação ao documentário, colocando os
pontos a serem revistos se necessário.

Aula 21
Tempo: 1 aula de 50 minutos
Local: sala de aula
Recursos Didáticos: celular.

 Debater em sala sobre as respostas que obtiveram com as entrevistas tanto
com os responsáveis das atividades do bairro quanto dos moradores. Também o
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que eles concluíram com essas falas.
 Discutir em sala o roteiro para o documentário: como será a introdução, quem

vai apresentar o documentário, quais imagens e vídeos farão parte, qual será a
sequência.

 Escrever e depois ensaiar com os alunos a introdução do documentário.

Atividades além de sala de aula:
 Os grupos deverão se reunir para escolher as imagens, os vídeos e montar a sua

sequência. Também deverão gravar as suas falas, com o uso do celular, para a
apresentação do grupo e para a apresentação do assunto no documentário.

Aula 22 e 23
Tempo: 2 aulas de 50 minutos
Local: ambiente ao ar livre, sala de aula.
Recursos Didáticos: celular.

 No contra turno os alunos deverão se reunir com a presença do professor e
gravar as falas de cada grupo. Neste momento poderá ser feito a escolha de
quem fará a gravação no vídeo. Rever tópicos para a edição do documentário.

Atividades além de sala de aula:
 Postar o trabalho no Facebook para que os outros grupos vejam e teçam

comentários. Todos deverão dar sua contribuição e o professor também deverá
tecer considerações. Os comentários devem responder as questões: A fala do
grupo é pertinente ao conteúdo do documentário? A mensagem foi clara e teve
uma sequência lógica? O público que assistirá ficará curioso em ver a sequência
da filmagem?

 No final do prazo o professor deverá comunicar aos grupos quem deverá
regravar ou não as falas e o porquê.
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Edição do documentário

Fonte:https://plus.google.com/107770552892988893756/photos/photo/5714199474477224786?
banner=pwa&pid=5714199474477224786&oid=107770552892988893756 

Acesso em 26 de setembro de 2014.

Objetivos:
 Editar documentário produzido pela

turma;
 Postar documentário no canal do

YouTube; 
 Socializar o trabalho na escola.

Ao editar o documentário, muitas vezes, para que este fique atrativo a quem vai
assistir, utilizamos de imagens em vídeo, fotos e músicas.

Porém se faz necessário saber que existem leis que limitam o uso de imagens,
som, obras artísticas, literárias e músicas sem a devida permissão do autor da obra.
Também para veicular imagens de pessoas é importante a autorização prévia dessa
para conceder o direito de uso ao produtor do documentário.

Pautado nos preceitos legais da Lei de Direitos Autorais nº9.610/98 que visa
proteger qualquer criação artística, científica ou literária, ou seja, garante o direito do
autor, do criador, do tradutor, do pesquisador, do artista, de controlar o uso que se faz
de sua obra. 

Nesse sentido é importante lembrar que ao produzir e publicar qualquer
material, devemos estar atento às orientações que a lei impõe, sobretudo, durante o
processo de organização e estruturação do produto de sua criação.

O domínio público são obras liberadas do copyright (direito de exibição) após
um determinado prazo de setenta (70)anos pós-morte do autor sem herdeiros. Tais
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obras, sejam livros, artigos, obras musicais, obras de arte, invenções e outros de livre
uso, não são submetidas a direitos patrimoniais exclusivos do autor, mas que devem
ser objeto de direitos morais – direitos de citação. (AXT, 2004).

Devido a isso é importante saber quais imagens produzidas estão legalmente
prontas para a edição do documentário, bem como realizar uma pesquisa no domínio
público para a seleção de músicas que cabem na produção deste. Caso escolham
alguma música que não estejam disponível no domínio público será recomendável
fazer um pedido ao autor da obra concedendo o direito de uso.

“O direito à imagem é um dos direitos de personalidade dos quais todos os
seres humanos gozam, facultando-lhes o controle do uso de sua imagem,
seja a representação fiel de seus aspectos físicos (fotografias, retratos,
pinturas, gravuras etc.), como o usufruto representação de sua aparência
individual e distinguível, concreta ou abstrata” (WIKIPÉDIA, 2014).

O uso da imagem de um indivíduo ocorre basicamente de uma maneira, sendo
ela autorizada, em hipótese nenhuma, sem autorização. O uso não autorizado
configura-se basicamente em duas modalidades: o uso contra a vontade do retratado e
o uso contra a vontade para motivo torpe. Ambas as modalidades sofrem sanções
penais, sendo a segunda naturalmente mais grave que a primeira (WIKIPÉDIA, 2014).

No Brasil, o direito à imagem é contemplado de maneira expressa no novo
Código Civil, no capítulo dois, artigo 20 onde diz: 

Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à
manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da
palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma
pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da
indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a
respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais (BRASIL, 2013).

Deste modo, para produzirmos um documentário, é imprescindível o
conhecimento sobre as leis de direitos autorais e uso de imagem para que o
documentário seja de fato uma produção legítima e de grande alcance educativo.

Sugestões de leitura para o
professor:

 AXT, Barbara. O que são direitos autorais. Revista Super Interessante, nº 208,
dezembro 2008. Disponível em < http://super.abril.com.br/cultura/laterais-direitos-
445069.shtml >. Acesso em 27 de outubro de 2014.

 BRASIL. Legislação Federal, lei nº 12.853, de 14 de agosto de 2013. Disponível em <
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12853.htm  > . Acesso
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28 de outubro de 2014.
 < http://pt.wikipedia.org/wiki/Direito_autoral   >. Acesso em 27 de setembro de 2014.

 < http://pt.wikipedia.org/wiki/Direito_%C3%A0_imagem  >. Acesso em 27 de setembro
de 2014.

Proposta de atividades:
Aulas 24,25,26,27
Tempo: 4 aulas de 50 minutos
Local: laboratório de informática.
Recursos Didáticos: computador, programa computacional movie maker,
celular, texto de apoio.
Dica: enviar o texto de apoio para o e-mail da turma antecipadamente.

 Editar gravação de cada grupo utilizando-se de uma aula para cada um no
período contraturno, no laboratório de informática, utilizando-se do programa
Movie Maker.

 Debater o texto sobre direitos autorais e uso de imagem com cada grupo antes
da edição do documentário.

Atividades além da sala de aula:
 Pedir aos alunos pesquisarem músicas no domínio público para serem utilizadas

no documentário.
 Pedir para que postem o l i n k da música no Facebook ou troquem as

informações com os canais de comunicação.
 Depois da troca de informações sobre as músicas o professor deverá ajudar na

escolha das mesmas pelos canais de comunicação seguindo o critério: ser de
domínio público.

 Os pais deverão vir à escola para assinarem o termo de concessão de direito de
imagem do filho para o documentário.

Sugestões de leitura para os
alunos:

 < http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp > Acesso em 27
de setembro de 2014.

  < https://archive.org/ > Acesso em 17 de outubro de 2014.
  < https://musopen.org/  > Acesso em 17 de outubro de 2014.

Aulas 28,29
Tempo: 2 aulas de 50 minutos
Local: laboratório de informática.
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Recursos Didáticos: computador; programa computacional Movie Maker,
celular.

 Editar, no período contraturno, junto com o professor, no laboratório de
informática, o documentário, utilizando-se do programa Movie Maker.

 Postar filme no YouTube e o link no Facebook da turma através do celular.

Aula 30
Tempo: 1 aula de 50 minutos
Local: sala de aula 
Recursos Didáticos: TV Pendrive, pendrive, avaliação impressa.

 Assistir na aula e promover debate sobre o trabalho dos pontos positivos e
negativos na construção do documentário.

 Realizar um debate com os alunos com as seguintes questões:
1. O que o documento pode ajudar a comunidade na conscientização sobre a

atividade física?
2. A atividade física pode melhorar sua qualidade de vida em que sentido?
3. Quais atividades físicas as pessoas do seu bairro poderiam fazer de acordo

com suas idades nos locais públicos destinados a essas práticas?
4. O celular ajuda ou prejudica você na questão de qualidade de vida? Como?
5. Qual será sua atitude em relação à prática de atividades físicas?
6. O documentário construído por sua turma colaborou em que no seu

crescimento pessoal? Explique.
7. O uso do telefone celular ajudou você entender melhor os conteúdos? Em

que sentido?
8. Você acredita que é possível realizar atividades de outras disciplinas com o

uso do celular além de sala de aula? Dê algumas sugestões citando a
disciplina.

Atividade além de sala de aula:
 Postar o documentário no Facebook e compartilhá-lo com amigos.

Aulas 31 e 32
Tempo: 2 aulas de 50 minutos 
Local: pátio 
Recursos Didáticos: data show, Notebook, caixa acústica, microfone.

 Agendar um horário com a direção para a apresentação do trabalho da turma
para os demais alunos da escola com a explicação e mostra do documentário
nos dois turnos: matutino e vespertino.
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CRONOGRAMA:

SEMANA AULA TURNO AULA CONTRA TURNO

1ª semana Aulas 1 e 2 Aulas 3 e 4

2ª semana Aula 5 Aula 6

3ª semana Aulas 7 xx

4ª semana Aulas 8 e 9 Aulas 10 e 11

5ª semana Aulas 12 Aulas 13, 14, 15, 16, 17

6ª semana Aulas 18 e 19 Aula 20

7ª semana Aulas 21 Aulas 22 e 23

8ª semana xx Aulas 24,25,26,27

Aulas 28 e 29

9ª semana Aulas 30 e 31 Aulas 32
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