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UNIDADE 1: APRESENTAÇÃO 

 

1.1 Finalidade da produção 

Esta produção tem como finalidade oferecer a alunos e professores uma opção 

de material didático para proporcionar um conjunto de atividades de Expressão 

Corporal organizadas de modo a dar aos alunos que ingressam no Ensino 

Fundamental uma noção dos conteúdos estruturantes, básicos e específicos da 

Educação Física. Visa também sugerir uma forma de fazer registros fotográficos de 

atividades a serem realizadas no decorrer da passagem dos alunos pelos ensinos 

fundamental e médio. Também pretende-se disponibilizar um método de controle das 

atividades realizadas por alunos nas aulas de Educação Física para alunos e 

professores por meio do preenchimento de álbuns de figuras, onde as imagens podem 

ser desenhos, colagens, fotografias, impressões, textos, etc. 

1.2 Objetivos 

 Explorar a Expressão Corporal pela imitação e recriação de movimentos da 

Educação Física;  

 Apresentar e refletir com os alunos que ingressam no Ensino Fundamental a 

abrangência da Educação Física; 

 Oferecer aos professores e alunos uma opção de material didático complementar 

que possibilite o contato com as atividades da Educação Física usando figuras, 

fotografias, desenhos, imagens impressas e pequenos textos resultantes de 

pesquisa. 

 Utilizar recursos tecnológicos para fins didáticos e pedagógicos da Educação 

Física. 

1.3 Problematização que levou a escolha do tema 

O tema deste trabalho foi escolhido a partir do interesse pessoal pela fotografia 

e pela intenção de aplicar a experiência com tecnologia educacional adquirida em três 

anos de trabalho como assessor pedagógico da Coordenação Regional de Tecnologia 

na Educação do Núcleo Regional de Ensino de União da Vitória. Entretanto, a 

problematização intrínseca ao tema surge de observações da prática escolar da 

Educação Física. Neste sentido, os conteúdos básicos, como esportes radicais e 
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individuais, assim como os conteúdos estruturantes: jogos e brincadeiras, danças, 

ginástica e lutas, frequentemente, são reduzidos ou ficam de fora do currículo, que é 

ocupado prioritariamente pelos esportes coletivos. A partir desta observação levanta-

se o seguinte questionamento: Seria possível usar recursos tecnológicos como a 

projeção de imagens aliados ao trabalho com Expressão Corporal, para apresentar os 

conteúdos da Educação Física aos alunos que ingressam no Ensino Fundamental, 

como forma de desconstruir a imagem comum da Educação Física vinculada apenas 

aos esportes coletivos mais comuns? 

1.4 Opção do formato 

A opção pelo caderno pedagógico foi decorrente da intenção de disponibilizar 

modelos de “álbuns de imagens” e sugestões de sítios onde podem ser encontradas 

as várias atividades constantes nas Diretrizes Curriculares Estaduais de Educação 

Física. O formato de caderno também permite a organização do material em unidades, 

as quais o professor poderá escolher para utilizar à medida que desenvolve seu plano 

de trabalho docente. 

1.5 Público a que se destina 

Este material é destinado aos professores de Educação Física e aos alunos 

que ingressam no Ensino Fundamental. As apresentações são voltadas para o 

trabalho do professor e os álbuns poderão ser adotados como recurso pedagógico e 

estímulo à pesquisa relacionada à disciplina. 
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UNIDADE 2: FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Nesta unidade serão analisados alguns resultados de uma pesquisa realizada 

com professores de Educação Física sobre os conteúdos da disciplina. Será explicada 

a relação desta pesquisa com o propósito da Intervenção Pedagógica, bem como 

serão expostos e especificados assuntos relacionados à Fotografia e suas aplicações 

na prática pedagógica da Educação Física. Os assuntos escolhidos têm por objetivo 

provocar a reflexão sobre a Arte da Fotografia, apresentar técnicas e sugestões 

decorrentes da prática e de estudos sobre o tema e fundamentar a Produção Didático-

pedagógica, assim como embasar a sequência metodológica.  

2.1 A pesquisa realizada com os Professores de Educação Física do NRE de 

União da Vitória 

 

Conforme previsto no projeto de intervenção pedagógica, o primeiro passo no 

desenvolvimento deste trabalho foi a realização de um levantamento de dados sobre 

a opinião dos professores de Educação Física em relação aos conteúdos da disciplina. 

Como um dos objetivos do projeto era utilizar imagens de atividades que 

representassem os conteúdos, pensou-se em solicitar aos professores de Educação 

Física fotografias de suas aulas para a utilização na construção de apresentações de 

slides para o material didático. Para isto foram elaborados dois formulários para coleta 

de dados, o primeiro onde o professor opinava sobre os conteúdos e o segundo para 

os que quisessem colaborar cedendo fotografias de atividades registradas em suas 

aulas.  

O número de formulários respondidos do primeiro questionário, que foi de 

dezesseis, representa quinze por cento do total do número de professores de 

Educação Física vinculados ao NRE de União da Vitória no momento da pesquisa que 

considerou dados entre 15/10/2014 e 21/11/2014. 

Para melhor compreensão dos parágrafos subsequentes sugere-se que antes da 

leitura seja acessado e preenchido o formulário disponível em: 

https://docs.google.com/forms/d/1v-uF1D8HrU9_NC6W-bTy-

P6IQuerC_dU9PpplrKMqAM/viewform 

Entre os dados coletados, que serão analisados em detalhe no Artigo Final a 

ser produzido no segundo semestre de 2015, cabe citar os mais relevantes para 

https://docs.google.com/forms/d/1v-uF1D8HrU9_NC6W-bTy-P6IQuerC_dU9PpplrKMqAM/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1v-uF1D8HrU9_NC6W-bTy-P6IQuerC_dU9PpplrKMqAM/viewform
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relacioná-los à discussão proposta. As primeiras cinco questões pediam que os 

professores marcassem quais dos conteúdos específicos de cada conteúdo 

estruturante consideravam mais importantes. 

Entre os esportes, o basquetebol, o voleibol, o futebol de salão, o atletismo e o 

tênis de mesa obtiveram as maiores preferências, sendo que de um total de vinte e 

um conteúdos específicos, os mais votados como importantes foram três esportes 

coletivos comuns e dois esportes individuais bem populares. 

Estes dados são indicativos de que há, por parte dos professores, entre os esportes, 

preferência pelos esportes coletivos mais comuns na escolha dos conteúdos, 

conforme hipótese levantada no Projeto de Intervenção Pedagógica. 

Na questão que solicitava aos professores que classificassem os fatores que 

influenciam na escolha dos conteúdos, foram dados cinco níveis de importância: Sem 

importância; Pouco importante; Considerável; Importante e Muito Importante. 

Entre os dados coletados podemos citar que para o aspecto “Domínio que tenho sobre 

o assunto” a maioria atribuiu o valor máximo classificando o aspecto como “Muito 

importante”. A partir deste dado pode-se supor que há uma tendência ao ensino dos 

conteúdos conhecidos e dominados pelos professores. 

A maioria dos professores considerou a “Disponibilidade de materiais” e o fato 

de que o conteúdo “Está nas Diretrizes Curriculares”, como “Importante”. Portanto 

será pouco provável que serão escolhidos conteúdos que necessitem de materiais 

inexistentes nas escolas, e também revela que a maioria endossa a DCE como 

documento importante na seleção dos conteúdos. 

“Agrada a maioria” foi classificado por maior parte dos respondentes como 

“Considerável” e “Está na moda” como “Pouco importante”. Tende-se, baseando-se 

nestes dados, a levar em conta o que os alunos gostam, entretanto, a maior parte dos 

professores não se deixa influenciar pelo que ditam as influências externas ao meio 

escolar. 

O fato de que um conteúdo “Não requer esforço” foi classificado pela maioria 

como “Considerável” e se este conteúdo implica no “Aproveitamento da quadra” foi 

classificado como “Muito importante”. Pode-se dizer que os conteúdos que exigissem 

mais tempo de preparação e condições especiais seriam evitados e que a maioria dos 

professores procura atender a uma pressão velada que existe nos estabelecimentos 

de ensino para que o “espaço próprio” da Educação Física – a quadra ou ginásio – 

seja impreterivelmente utilizado.  
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Para a maioria os aspectos “Ter origem no Brasil” e “Favorece a disciplina 

(ordem)” são “Importantes”, o que nos leva a crer que há preferência pelos conteúdos 

nacionais e que os professores tendem a evitar conteúdos que descaracterizem a 

organização padrão ou que aparentem que a aula não tem ordem. 

Finalmente, o aspecto “É necessário sair da escola” foi tachado como “Considerável”, 

permitindo-nos supor que conteúdos que tenham que ser realizados fora do ambiente 

escolar também não sejam prioritários na elaboração de propostas pedagógicas da 

disciplina. 

De forma geral os dados comentados revelam coerência, sensatez e lógica na 

escolha dos conteúdos e condizem com as observações da realidade escolar que 

oferece alguns limites e resistências.  

No Artigo Final que resultará da implementação deste projeto na escola 

pretende-se confrontar os resultados citados acima com as opiniões dos alunos de 

um sexto ano em relação aos conteúdos da Educação Física, antes e depois das trinta 

e duas aulas previstas para o primeiro semestre de 2015. 

Com relação ao segundo formulário de pesquisa, disponível em 

https://docs.google.com/forms/d/1wVTwFbYJ-TZKncjdG-

L5MyNRBOSTITSwR_05ScXTtL4/viewform, que seria preenchido apenas por 

professores que quisessem ceder imagens de atividades realizadas em suas aulas e 

visava recolher dados como o nome do professor, o estabelecimento de ensino, o 

título da imagem e a forma de envio da mesma, etc., infelizmente não foi preenchido 

por nenhum dos dezesseis professores que preencheram o primeiro formulário e que 

encontravam o link para o segundo no final do primeiro. 

Em função disto as imagens de aulas de Educação Física dos professores de 

União da Vitória que seriam usadas na produção de apresentações foram substituídas 

por imagens encontradas na internet. 

 

2.2 Relações entre Conteúdos da Educação Física, Fotografia e Expressão 

Corporal 

  

O problema levantado no projeto foi resumido na questão: “Seria possível usar 

recursos tecnológicos como a projeção de imagens aliados ao trabalho com 

Expressão Corporal, para apresentar os conteúdos da Educação Física aos alunos 

https://docs.google.com/forms/d/1wVTwFbYJ-TZKncjdG-L5MyNRBOSTITSwR_05ScXTtL4/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1wVTwFbYJ-TZKncjdG-L5MyNRBOSTITSwR_05ScXTtL4/viewform
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que ingressam no Ensino Fundamental, como forma de desconstruir a imagem 

comum da Educação Física vinculada apenas aos esportes coletivos?”. 

 Partindo-se desta questão primeiramente procurou-se encontrar na Fotografia 

um meio de registro de atividades físicas que pudesse ser divulgado de forma rápida 

e dinâmica aos alunos. Como afirma Oliveira (2005, p.156), “Quando nos referimos 

ao tema da fotografia na escola, em especial na Educação Física escolar, é evidente 

que o tema da mídia perpassa a temática da fotografia, pois a fotografia acaba sendo 

uma forma de conexão do ser humano com o mundo”, a fotografia tem o seu lugar no 

ambiente escolar, e vai além dos limites comerciais ou publicitários. 

 Para o propósito do trabalho, de estimular movimentos a partir de imagens de 

movimentos realizados, buscava-se exatamente fotografias de aulas de Educação 

Física. Porém, como nenhum formulário do segundo tipo retornou preenchido, iniciou-

se um processo de pesquisa, seleção e organização de imagens disponíveis em sítios 

diversos da internet. Com estas imagens foram montadas apresentações para cada 

conteúdo estruturante – Esporte, Jogos e Brincadeiras, Dança, Ginástica e Lutas. A 

projeção de imagens foi escolhida como uma alternativa para mostrar aos alunos as 

posições corporais assumidas por praticantes destas atividades físicas registradas 

nas imagens selecionadas. Viu-se na Expressão Corporal uma forma de tentar 

vincular o movimento humano ilustrado numa fotografia, pela percepção visual, a uma 

das práticas da Educação Física que permitisse uma vivência cinestésica destas 

atividades. Afinal, como afirma Silva (2005, p.34): 

Com relação à expressão corporal, a hipótese que consideramos [...], é de 

que qualquer gesto corporal é um “quase-signo” [...] para um dado indivíduo, 

para um dado grupo social ou para uma dada cultura. Este “campo”/conjunto 

de signos potenciais - movediço, imprevisível e ilimitado - forma a base do 

que se tem denominado “expressão corporal”, termo este pouco 

compreendido e fundamentado, e no qual, na verdade, todas as formas 

institucionalizadas/codificadas da Educação Física foram buscar sua “matéria 

prima”.  

 

 Deste modo a proposta de lidar com a resistência dos alunos aos conteúdos 

diferentes dos convencionais foi criada com a intenção de se explorar com 

movimentos corporais o universo das atividades físicas previstas para as aulas de 

Educação Física Escolar. 
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 Finalmente, para vincular as atividades físicas a serem propostas com a 

Fotografia, foram criados álbuns para serem preenchidos com imagens, que poderão 

ser obtidas pelo professor ou pelos alunos durante as aulas, ou de outras formas 

sugeridas em detalhe na Unidade 3: Orientações Metodológicas. 

 A seguir exploraremos o universo da Fotografia e refletiremos sobre como pode 

contribuir para as práticas da Educação Física.  

2.3 Alguns aspectos históricos e reflexões sobre a Fotografia 

 

 A representação do mundo no plano gráfico remete aos registros de caçadas 

em paredes rochosas e cavernas, “As pinturas rupestres (pré-históricas) constituem a 

reportagem mais antiga de que se tem notícia sobre o mundo tal como ele foi visto 

pelos seres humanos de 50 mil anos atrás (por exemplo: no parque da serra da 

Capivara, Piauí, Brasil” (WOHLGEMUTH, 2005, p.13), e além de remontar um imenso 

apanhado de características históricas das épocas em que ocorreu no decorrer dos 

tempos, caracteriza uma necessidade humana de perpetuar sua existência através de 

um legado legível, interpretável ou admirável. 

 No aspecto tecnológico, o surgimento e a transformação de equipamentos e a 

criação de recursos de reprodução do campo visual no plano gráfico aconteceu 

paralela e concomitantemente com o desenvolvimento linguístico e com o 

enriquecimento vocabular do ser humano. (DUARTE, 2003) 

 Desde a relativa modernidade em que a Fotografia propriamente dita foi 

inventada em 1826 (CURTIN, 2003, p.84), até a revolução causada pela sua utilização 

no universo virtual, esta Arte, antes apenas gráfica passou de resultante da 

complexidade de um processo de produção, até um simples apertar de botões. A 

fotografia revelada dependia da necessidade da utilização de material sensível, do 

controle da exposição, de dispor de uma câmara escura, de papel fotográfico, de 

noções de química para manipular reveladores, interruptores, fixadores e dominar 

processos como a lavagem, o rebaixamento, o reforço ou intensificação, a viragem, o 

processo de inversão e o acabamento, (GOMIDE, 1979), enquanto que a fotografia 

digital apresenta tamanha simplicidade que permite até a manipulação de 

equipamentos por fotógrafos mirins ou sem nenhuma noção de como a imagem é 

formada. A Figura 1 é um exemplo de que este recurso de ilustração é extremamente 

descomplicado, pois ambas as fotos foram tiradas em São Francisco de Paula – RS, 
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durante a Segunda Reunião Técnica: Caciques Guarani e Kaingang – Gestão das 

Escolas Estaduais Indígenas, de 13 a 15 de outubro de 2008. Esta reunião antecedeu 

a abertura de um módulo de um curso de formação para docentes indígenas de cinco 

estados: Espírito Santo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

O menino de dois anos operando a câmera acompanhava a mãe, professora 

pedagoga Guarani. As imagens retratam a destreza com a qual a criança indígena 

manipula o aparelho.  

  

Figura 1: Câmera Digital: Operação Simples. 

Fonte: O Autor. 

Legenda: Ilustração da facilidade de operação das câmeras digitais. A foto da esquerda foi tirada em 
13/10/2008, tamanho de 1,41MB, 2592x1944pixels e foi obtida com uma câmera Canon Powershot 
A95, Tempo de exposição: 1/60; A foto da direita foi tirada em 14/10/2008, tem 1,41MB e 
2592x1944pixels, também com a câmera Canon Powershot A95, com um tempo de exposição: 1/15. 
Esta foto foi editada com a inserção de uma figura de máscara no rosto do menino pelas questões de 
privacidade e por não dispormos da autorização de uso da imagem. As imagens também representam 
um registro histórico marcante para o povo indígena Guarani, ao qual pertence o menino. 

 

 Outra ideia que pode trazer boas reflexões, também apresentada por Sontag, 

é a da fotografia como um recurso de registro, de um marcador histórico que perpetua 

a existência de um momento que a cada dia se torna mais passado. Na afirmação: 

“Uma foto é uma prova incontestável de que determinada coisa aconteceu” (SONTAG, 

2010), define o aspecto redatorial deste recurso, classificando-o como uma arte que 

pode prover documentação visual de fatos, comprovação da ocorrência de eventos, 

registros de cenas de pessoas, ambientes, e de tudo que possa ser objeto de 

fotografia. 
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 Uma alusão interessante que vincula a fotografia ao texto de forma quase 

inseparável ao considerarmos os recursos digitais da modernidade surge no trecho 

abaixo: 

 
Não parece mais possível isolar a obra literária da sua inserção numa rede 
complexa de significação cultural predominantemente visual, identificada com 
frequência como a “cultura da imagem” e sustentada pelos meios de 
comunicação e pela expansão da realidade virtual. (OLINTO; 
SCHOLLHAMMER, 2002) 

 
 Em seguida os autores detalham essa argumentação, conferindo ao enlace de 

texto e imagem uma posição destacada na produção artística, desmistificando a 

antiga ideia de que a combinação ia contra supostas regras da cultura. Ao afirmar que:  

 
A tendência híbrida de mistura entre gêneros e de quebra da hierarquia entre 
alto e baixo nas artes e na cultura que caracterizam o início da modernidade, 
hoje, não representam mais uma transgressão senão a condição principal de 
toda a produção artística e literária. (OLINTO; SCHOLLHAMMER, 2002), 

 
os autores abrem novas possibilidades para uma concepção imparcial e despida de 

preconceitos no que concerne à associação de imagem e texto. Esta é uma reflexão 

necessária no meio educativo, pois a imagem é de grande importância na 

complementação do texto, e de acordo com Wohlgemuth, “A visão é uma experiência 

direta, e o uso de dados visuais para armazenar informação constitui a máxima 

aproximação que podemos conseguir com a essência da realidade” (WOHLGEMUTH, 

2005, p.13).  

 A Fotografia é uma forma de registro que permite ao ser humano preservar 

instantes históricos de incontáveis origens e características com o diferencial de 

possibilitar a construção de uma imagem que pode constituir um objeto de Arte. Ela 

permite um rico passeio pelas veredas dos sentidos e permeia um vasto campo de 

interpretações que transforma sua leitura em desafio e prazer, conjugados com a 

qualidade de definir formas, cores, texturas e outros aspectos diversos com 

profundidade e harmonia, tornando agradável e esclarecedora a sua de leitura. 

(BURKE, 2007). 

A Invenção da fotografia permitiu o registro de uma cena exatamente como 

ela era, embora fosse uma representação bidimensional do que era na prática, pois 

além das três dimensões espaciais percebidas pela visão ao vivo ainda existem outras 

dimensões sensoriais, como a sonora, a olfativa, a tátil e a gustativa.  
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Segundo Curtin, (2003, p. 84) a primeira fotografia teria sido obtida por Joseph 

Nicéphore Niépce. A Revista National Geographic, hoje acessível em ambiente virtual, 

William Barr (1996), também apresenta uma linha do tempo onde o ponto de partida 

é esta primeira fotografia de 1826, e demarca os principais fatos de 1826 a 2009. De 

acordo com estas fontes, Niépce que era um inventor francês, utilizou uma câmera 

obscura para impressionar material sensível à luz com uma cena externa do castelo 

de Le Gras, na França. O registro foi realizado em uma placa revestida de estanho. 

Na ocasião ele denominou sua técnica "heliografia", que significa "desenho com o sol". 

A imagem resultante, em preto-e-branco levou oito horas para ser produzida e tem 

desaparecido de forma significativa, entretanto uma imagem ainda é visível na placa 

hoje. A Figura 2 apresenta uma reprodução da primeira fotografia. 

 

Figura 2: Le point de vue du gras, O ponto de vista do “Les Gras”, um castelo na França. 

Fonte: NIEPCE, Joseph Nicéphore. Le point de vue du Gras, 1926. Disponível em: 
<http://img.photobucket.com/albums/v506/VitorM/View_from_the_Window_at_Le_Gras_Jos.jpg>. 
Acesso em: 28 nov. 2014. 

Legenda: A primeira fotografia, tirada em 1826 pelo inventor francês Joseph Nicéphore Niépce. 

Um número incontável de imagens foi produzido a partir da técnica básica de 

impressionar sais que formavam uma fina película sobre um anteparo onde a luz era 
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projetada através de lentes. No decorrer da história da fotografia alguns momentos 

foram marcantes para o aprimoramento de sua qualidade, mobilidade e velocidade de 

produção. O fotógrafo francês Dennis Curtin afirma que:  

“[...] as mudanças na tecnologia podem dar novas oportunidades e 

abordagens que mudam a forma como as imagens se parecem. Por exemplo, 
a introdução da câmera Leica 35 mm nos anos 30 foi uma mudança que 
tornou mais fácil capturar ações com movimentos rápidos e as imagens se 
tornaram mais espontâneas e naturais, totalmente diferentes das imagens 
posadas e formais das câmeras anteriores que eram maiores e esquisitas”.¹ 
(CURTIN, 2007, p. 2, tradução nossa) 

Entretanto foi apenas em 1974, depois da descoberta de um Engenheiro 

Elétrico chamado Steve Sasson inventou um sensor capaz de converter a 

luminosidade gerada por uma imagem em sinais eletrônicos e armazená-los. Um dos 

primeiros setores a adotar a tecnologia da imagem digital foi a indústria de jornais. A 

empresa Kodak disponibilizou esta tecnologia comercialmente com o modelo de 

câmera NC AP 2000, produzido em conjunto com a empresa Nikon e a Associação 

Americana de Imprensa. A primeira câmera a utilizar um mostrador de cristal líquido 

na parte detrás da lente foi a Casio QV-10, que na ocasião custava em torno de 

seiscentos e cinquenta dólares e tinha apenas 2MB de memória. (SASSON, 2011) 

Atualmente o custo varia de menos de menos de cinquenta até bem mais de 

mil dólares, dependendo da origem e sofisticação, pois existe uma ampla variedade 

de marcas e modelos com os mais diversos recursos. Segundo o National Inventors 

Hall of Fame and Museum, em 2008, 73% dos americanos possuíam uma câmera 

digital e 34 milhões de câmeras foram vendidas nos Estados Unidos gerando lucros 

da ordem de sete bilhões de dólares. O mais curioso, no entanto, é que as câmeras 

atuais têm suas estruturas baseadas no mesmo modelo inventado por Sasson em 

1975. (SASSON, 2011) 

 Outro grande avanço foi desenvolvido pela Equipe do Laboratório de Propulsão 

à Jato da Agencia Espacial Norte Americana, que coordenada por Eric Fossum, criou 

uma tecnologia de câmeras miniaturizadas conhecida como CMOS, do inglês, 

Complementary Metal-Oxide-Semiconductor, que significa Semicondutor Metal-Óxido 

Complementar e é uma tecnologia de construção de circuitos integrados. Em 1990, 

Fossum começou a pesquisar sensores de imagens para a aplicação espacial. A 

tecnologia CMOS foi utilizada para reduzir o tamanho e a quantidade de energia nas 

¹ “[…] changes in technology can open new opportunities and approaches that change the way 

images look. For example, the introduction of the 35mm Leica back in the 1930s made it easier to 

capture fast moving action and images became more spontaneous and fluid, a far cry from the more 

formally posed images required by much larger and more ackward cameras”. (CURTIN, 2003) 
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o recurso foi usado em naves interplanetárias, possibilitando assim redução de peso 

e economia de energia. Estes sensores passaram a fazer parte de um único chip que 

contém matrizes de pixels, do inglês picture element, elemento da fotografia. Os pixels 

são sensíveis à luz, e cada um possui seu próprio amplificador. Circuitos dentro do 

chip permitiram a execução de algumas funções como redução de ruído, conversão 

de analógico para digital, e processamento de imagens digitais. (FOSSUM, 2011). 

. 

2.4 O contraste entre a câmera analógica e a digital 

 

A revolução causada pela introdução da tecnologia digital na Fotografia 

transformou completamente as possibilidades de produção e armazenamento de 

imagens. As câmeras digitais modernas reproduzem várias funções presentes nos 

computadores, pois passaram a disponibilizar novas possibilidades de configuração, 

recursos de edição, armazenamento em memória e exibição com muita qualidade e 

agilidade.  

Em paralelo, o desenvolvimento da enorme quantidade de programas de 

gerenciamento, edição e exibição de imagens permitiu um avanço incontestável nos 

recursos de ensino e aprendizagem. No trecho abaixo Bettega (2010, p.17), se refere 

aos computadores, mas também se refere à tecnologia de modo geral: 

Os instrumentos tecnológicos de comunicação se desenvolvem e se 

diversificam sem parar. Eles se impõem a todos na vida diária e não podem 

ser ignorados nem considerados com desprezo. Podemos ensinar e aprender 

sem eles, porém sua apropriação é importante tanto ao estudante como aos 

professores, mais a estes, pois os computadores com seus aplicativos podem 

ser “próteses” maravilhosas para o cérebro humano em suas funções tanto 

de aprendizagem como de produção. (BETTEGA, 2010) 

 

Enquanto que na fotografia analógica a luz era registrada ao impressionar 

uma película revestida de cristais de nitrato de prata que posteriormente seria 

revelada em papel fotográfico gerando uma versão impressa da imagem original, na 

fotografia digital um sensor converte em números específicos as frequências e a 

intensidades das ondas luminosas que entram na câmera. (BITS..., 2010). 
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A qualidade das fotografias digitais também vem se aprimorando rapidamente 

e tem se tornando cada vez mais popular, pois frequentemente e em número 

crescente imagens são publicadas em redes sociais, como relata Richardson (2010, 

tradução nossa): 

[...] Durante 25 destes anos tenho sido colaborador regular da revista National 

Geographic. Sou constantemente desafiado pelo imaginário dos meus 

colegas da National Geographic. Mas também fico chocado e impressionado 

com os estilos de toda uma nova geração de fotógrafos amadores que eu 

vejo em uma série de revistas e no Flickr. ² 

Entretanto, ao observarmos a maioria das boas imagens publicadas nestas 

páginas, ainda prevalece uma boa qualidade advinda dos modernos recursos da 

configuração das câmeras que são principalmente obtidos por um modo automático. 

Isto é, a maioria destes fotógrafos amadores produz boas imagens a partir da 

tecnologia do equipamento e não necessariamente do conhecimento de fatores 

técnicos que permitem ajustar a máquina às condições do ambiente em que a imagem 

é tomada. E muitas vezes os bons resultados estéticos na composição, no 

enquadramento, na luminosidade, no contraste e outras variáveis também são 

consequentes do acaso e não da consciência da exploração e do uso destas técnicas. 

A fotografia digital tem uma característica que a diferencia substancialmente da 

fotografia analógica. Embora ambas as câmeras utilizem lentes, a principal diferença 

é a forma como elas registram a luz. A analógica, partindo da origem etimológica, vem 

de análogo, que significa similar, que procura imitar, etc. É uma reprodução o mais fiel 

possível baseada na sensibilização de cristais de prata que reagem às diferentes 

intensidades da luz. As digitais, por sua vez não usam filmes nem tem cristais de prata, 

elas utilizam sensores que captam as diferentes intensidades na luminosidade e 

convertem estas diferenças em bits, ou seja, em combinações numéricas de zeros e 

uns que representam o funcionamento ou a interrupção de corrente de um transistor. 

(BITS..., 2010). 

 A economia proporcionada pela foto digital também representa um 

grande progresso, pois fotos que são consideradas ruins podem ser apagadas sem 

consequências diretas para o ambiente e/ou sem custos para o usuário. (BITS..., 

2010). 

² ”For 25 of those years I've been a regular contributor to National Geographic magazine. I'm 

constantly challenged by the imagery of my National Geographic colleagues. But I'm also stunned 

and amazed by the fresh styles of a whole new generation of photographers I see in a host of 

magazines and on Flickr”. (RICHARDSON, 2010) 
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2.5 Aplicações das imagens digitais na pesquisa e na produção de material 

didático 

 

 Quando nos lembramos de relatos dos primeiros contatos de exploradores, 

cientistas, aventureiros e outros não-indígenas com alguns representantes de povos 

isolados com a tecnologia presente na fotografia, concordamos com Susan Sontag 

quando diz que “As fotos são, talvez, os mais misteriosos de todos os objetos que 

compõe e adensam o ambiente que identificamos como moderno” (SONTAG, 2010), 

pois a afirmação resume o espanto dos povos nativos antes do contato com o universo 

não-indígena, e, da mesma forma, facilmente levaria um de nossos adolescentes 

acostumados com a tecnologia a refletir e se surpreender se viesse a conhecer o 

processo de construção da imagem, mesmo que na era digital. 

 No que diz respeito à combinação de imagens com texto é interessante citar 

outra afirmação de Sontag, quando condensa a ideia de que a ilustração num texto 

geralmente aparece para dar uma versão à imagem que foi construída simbolicamente 

pelo leitor ao ler a descrição do autor, o que pode ser muito diferente da apresentada. 

Portanto, quando a autora diz que “A foto em um livro é, obviamente, a imagem de 

uma imagem” (SONTAG, 2010), fica explícita a intenção de esclarecer que a imagem 

é, num texto, uma representação de outro tipo de imagem, aquela imaginária, 

construída pelo leitor face aos dados com os quais teve contato. 

 Num trecho subsequente, Sontag explica com mais detalhes esta opinião, 

elucidando que a fotografia é um fragmento do mundo real acessível e comum: 

 
O que está escrito sobre uma pessoa ou um fato é, declaradamente, uma 
interpretação, do mesmo modo que as manifestações visuais feitas à mão, 
como pinturas e desenhos. Imagens fotografadas não parecem 
manifestações a respeito do mundo, mas sim pedaços dele, miniaturas da 
realidade que qualquer um pode fazer ou adquirir. (Sontag, 2010, p.14) 

 

Em especial no que concerne à produção de material didático, é fundamental 

a preocupação com a qualidade e o aprimoramento contínuo das técnicas utilizadas, 

visando tornar a imagem atraente e precisa para a finalidade a qual se destina, que 

compreende a ilustração de atividades, a identificação de modalidades, movimentos 

ou técnicas utilizadas, a diferenciação de estilos, a socialização de eventos, entre 

outras. (FUJIHARA, 2008) 
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A utilização das imagens digitais no âmbito educativo, em especial na área da 

Educação Física, compreende um vasto número de possibilidades. Entre elas podem 

ser citadas o registro da imensa variedade de atividades, flagrantes de lances 

precisos, raros ou fases aéreas de movimentos de uma modalidade, auxiliar no 

mapeamento das atividades lúdicas que são ou eram realizadas em determinada 

região, foco em características que permitam a análise técnica de movimentos, estudo 

de especificidades anatômicas e desvios posturais (WATANABE, 2013), diferenciação 

de aparelhos e equipamentos, registro de atividades inéditas, registro histórico de 

eventos, atividades didáticas, aulas de campo, práticas de laboratório, entre outras. 

Entre os conteúdos da Educação Física escolar, os esportes radicais 

representam um assunto atraente e desejado pela maioria dos alunos. Embora a 

realização de atividades desta natureza envolva esforços enormes com questões 

organizacionais, financeiras e de segurança, a sua execução também garante um e 

intenso vasto número de experiências motoras e psicossociais.  

Com a popularização dos meios de compartilhamento de imagens, registrar 

estas atividades é de grande valia para o desenvolvimento de autoestima, segurança 

e orgulho por alcançar objetivos. Além disto as imagens obtidas podem ser utilizadas 

na montagem de apresentações e ilustrações de textos com finalidades didáticas para 

as próximas turmas com as quais se trabalhará. 

Na Figura 3, evitando-se utilizar outras fotografias melhores onde fosse 

possível identificar os participantes, o que implicaria em obtenção de autorizações de 

uso das imagens, foi representada a utilização da fotografia com o propósito de 

registro para uso didático. 
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Figura 3: Imagens no registro de atividades extraclasse 

Fonte: Capturas de tela (printscreen) de trechos do vídeo feito pelo atleta de canoagem Leandro 
Cavalcante, disponível em https://www.youtube.com/watch?v=DOTK4Ed43CY 

Legenda: Ilustração montada com o recurso de captura de tela (printscreen) do vídeo intitulado 
GOPR4572, de Guilherme Nocera sobre a atividade de rafting realizada pela turma de Educação Física 
do PDE 2014 da Unicentro – Irati durante o curso específico de Esportes Radicais, ministrado pelo Prof. 
Dr. Cláudio Shigueki Suzuki em 28/09/2014. Exemplo de uso da imagem como forma de registro de 
atividades extra-classe. 

Uma técnica importante ao utilizar a fotografia para a produção de material 

didático ou para ilustrar trabalhos acadêmicos é procurar colocar no quadro em que 

será feita a tomada um elemento de dimensões conhecidas, como por exemplo um 

uma parte do corpo de uma pessoa, como uma mão ou uma unha. Esta referência 

natural de tamanho não substitui, a escala, pois a precisão científica da pesquisa ou 

a qualidade do ensino dependem do estabelecimento de relações matemáticas claras 

e objetivas. A sugestão de uso de um referencial de tamanho conhecido no quadro da 

fotografia como um membro do corpo, ou a estatura de um indivíduo, corresponde ao 

propósito de tornar a fotografia útil na diferenciação visual das dimensões, e contanto 

exercitar os sentidos, bem como procura ir de encontro à intenção de estimular no 

professor fotógrafo a tentativa de explorar seus dons artísticos em paralelo com a 

finalidade científica ou didática.    

Neste sentido as Figuras 4 e 5 exemplificam o uso do corpo e de suas partes 

para dar uma noção de tamanho do objeto ou animal fotografado.  

https://www.youtube.com/watch?v=DOTK4Ed43CY
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Figura 4: O corpo como referência de dimensão. 

Fonte: O Autor 

Legenda: Uso do corpo numa fotografia de outro objeto de foco ou interesse proporciona ao observador 
a noção de tamanho necessária para a assimilação do contexto. Também para o modelo representa 
uma perspectiva exterior de visão que lhe permite conhecer mais sobre seus limites de tamanho e 
ocupação espacial. 

 

 

Figura 5: Partes do corpo como referência de dimensão. 

Fonte: O Autor 

Legenda: O uso de partes do corpo como mãos, dedos, unhas, etc., numa fotografia de outro objeto 
de foco ou interesse também proporciona ao observador a noção de tamanho necessária para a 
assimilação do contexto. O ícone do recurso macro, no canto superior esquerdo da figura sugere este 
modo para a obtenção de melhores imagens com este propósito. 
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 Muitas das atividades didáticas e métodos utilizados numa pesquisa podem ser 

fotografados com a finalidade de divulgar, exemplificar descrições e fazer o registro 

histórico da atividade realizada.  Na Figura 6 foi apresentado o resultado de uma 

montagem feita com duas fotografias, possibilitando a percepção do propósito de uma 

atividade física realizada.  

 

Figura 6: A fotografia na divulgação de campanhas educativas. 

Fonte: O Autor 

Legenda: Frequentemente o professor de Educação Física está envolvido com eventos e atividades 
que visam promover saúde e conscientizar sobre a importância de determinados assuntos. O registro 
fotográfico destas atividades permite ao professor avaliar detalhes do evento, usar imagens como 
material de divulgação, observar questões organizacionais e fazer um registro histórico das atividades. 

 

. As práticas em laboratório são extremamente motivantes ao estudante, pois 

permitem o contato com dimensões sensoriais dos aspectos teóricos, o que facilita a 

compreensão e a memorização, além de despertar o interesse. Especificamente em 

relação às atividades laboratoriais que permitam a visualização de diferentes 

estruturas celulares, o que pode ser realizado numa parceria interdisciplinar com 

professores de Ciências ou Biologia, um dos procedimentos didáticos que auxilia os 

alunos na localização ou identificação dos objetos de estudo é a apresentação prévia 

de imagens do material a ser observado antes da observação. A fotografia permite ao 

professor realizar este passo de apresentar um referencial e ao mesmo tempo 

fornecer aos estudantes o material para estudos posteriores, visando a compreensão 
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da matéria e assimilação do conteúdo. A Figura 7 demonstra esta aplicação da 

fotografia, visando contribuir com a aplicação do elemento articulador “Cultura 

Corporal e Saúde”, especificamente do elemento constitutivo “Aspectos anátomo-

fisiológicos da prática corporal”. 

 

 
Figura 7: A fotografia através do microscópio para compreender as diferenças nos tecidos. 

Fonte: O Autor  

Legenda: As imagens acima foram obtidas com a utilização da câmera Olympus µ 1060 combinada 

com a ampliação de 40x do microscópio óptico. A visualização prévia de imagens como estas contribui 
para a compreensão e localização de estruturas e entendimento das diferenças anátomo-fisiológicas 
dos tecidos do corpo humano. O acesso a estas informações permite aos alunos compreenderem a 
função fisiológica dos tecidos e sua importância na atividade física. A ilustração acima foi composta por 
quatro fotografias: A imagem do canto superior direito é do tecido da cartilagem hialina tem o tamanho 
de 1,15MB e 2048x1536 pixels; A imagem do canto superior esquerdo é do tecido de um osso compacto 
adulto tem o tamanho de 1MB e 2560x1920pixels; A imagem do canto inferior direito é do tecido 
adiposo, tem o tamanho de 1,06MB e 2048x1536 pixels; A imagem do canto inferior esquerdo é do 
tecido conectivo areolar, tem o tamanho de 1,09MB e 2048x1536 pixels.  

 

 Os filmes, que são resultantes de uma série de inúmeras fotografias exibidas 

sequencialmente em grande velocidade, são úteis para registrar treinamentos e 

desempenhos táticos de uma equipe ou de atletas, bem como para analisar, avaliar e 

mostrar onde e como performances podem ser melhoradas. Do mesmo modo as 

fotografias tiradas sequencialmente permitem identificar detalhes de movimentos e 

expor aos atletas e praticantes de atividades físicas onde podem almejar correções 

para obterem melhores resultados, menos fadiga ou reduzir o risco de lesões. 

 A Figura 8 apresenta alguns exemplos de fotografias tiradas em sequência com 

a utilização de um recurso de configuração que permite que ao manter o botão de 

disparo da câmera pressionado várias imagens são registradas.  
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Figura 8: Sequência fotográfica utilizando o recurso de múltiplas imagens. 

Fonte: O Autor  

Legenda: Uma sequência de imagens permite ao professor analisar movimentos, mostrar pontos de 
correção na execução de técnicas, observar a biomecânica e tirar dúvidas sobre vários aspectos da 
realização de atividades. A função de múltiplas imagens disponível na maioria das câmeras digitais 
modernas é representada por um ícone de quadrados ou retângulos sobrepostos, como no canto 
superior esquerdo da figura 8. 

 

A Educação Física busca oportunizar e aperfeiçoar diversas práticas motoras 

e uma das formas de estudar as características dos movimentos, especialmente dos 

que ocorrem em alta velocidade e são de difícil observação a olho nu, é aplicar a 

qualidade do congelamento da ação presente na Fotografia. 

Na Figura 9 foram apresentadas algumas imagens resultantes da tomada de 

fotografias no instante em que a pessoa fotografada atinge o auge de um salto. 

Comum à inúmeras modalidades desportivas, danças, lutas, ginástica, jogos e 

brincadeiras, a fase aérea de saltos geralmente apresenta detalhes imperceptíveis, os 

quais só podem ser observados em filmagens em câmera lenta ou em imagens 

estáticas. Estas últimas representam a única possibilidade de impressão e veiculação 

em material não virtual, daí sua importância para o professor e suas atividades 
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educativas.  

  

Figura 9: A fotografia aplicada ao registro da fase aérea de saltos. 

Fonte: O Autor  

Legenda: Exemplos de fotografias tiradas no auge de um salto para registrar a fase aérea de 
movimentos. A técnica consiste em acionar o disparador no momento final da impulsão e procurar a 
melhor iluminação possível para que a imagem fique nítida. O uso do recurso apresentado na Figura 8 
permite escolher a melhor imagem. Nestes exemplos apenas a foto do canto superior direito foi editada 
no computador – programa GIMP - para a retirada da base onde está fixado o velho helicóptero em 
frente ao Parque das Aves em Foz do Iguaçu. 

 

 A Fotografia com o significado de Arte e por isso muitas vezes escrita com 

letra maiúscula neste trabalho, representa, portanto, não somente uma técnica, mas 

uma atividade digna de admiração e estudo. 

 A Fotografia também tem uma importante aplicação artística relacionada aos 

conteúdos da Educação Física. Tanto em propostas de interdisciplinaridade com Arte 

como no estímulo à busca pelo movimento corporal que extrapole os limites da 

funcionalidade, o uso da Fotografia como um recurso de criação e Expressão Corporal 

confere ao professor um vasto campo exploratório. A Figura 10 ilustra esta tentativa 

de combinar o movimento humano, o ambiente e a luminosidade para causar um efeito 

artístico à imagem. 
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Figura 10: A fotografia e o corpo pela Arte. 

Fonte: O Autor  

Legenda: A ilustração visa mostrar exemplos de fotografias onde o corpo humano foi explorado em 
sua criatividade motora.  

 

Uma das maiores preocupações da atualidade, a preservação ambiental, tem 

ocupado as manchetes da mídia e sido foco de diversos campos da ciência. Neste 

sentido, a fotografia pode contribuir através de sua capacidade de registrar as belezas 

da natureza, despertar o interesse por pontos turísticos, paisagens com matas, serras, 

morros, rios, cachoeiras, e tantos outros locais onde a Educação Física pode 

organizar atividade físicas como cicloturismo, trekking, gincanas, corridas de 

orientação, acampamentos, rafting (canoagem), caving (espeleologia), rapel (descida 

de paredões com cordas e equipamentos de alpinismo), slackline (corda bamba), etc. 

A Figura 11 apresenta um modelo de jornalzinho que foi produzido com fotografias da 

cidade de União da Vitória com a finalidade de divulgar aspectos turísticos e incentivar 

o ciclismo para apreciação das belezas naturais da região. 
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Figura 11: A Fotografia de paisagens visando o estímulo ao Turismo Ecológico e ao Cicloturismo. 

Fonte: O Autor 

Legenda: Jornalzinho confeccionado com fotografias de paisagens de União da Vitória feita com a 
finalidade de divulgar atividades turísticas ecológicas como o ciclismo. A divulgação foi feita através de 
uma postagem na Plataforma Moodle – Ambiente Virtual de Educação à Distância, no formato de um 
jornalzinho confeccionado no programa BrOffice Writer do Sistema Operacional Linux. Procurou-se 
enfatizar nas imagens as belezas naturais e os locais cuja preservação podem estimular o cicloturismo 
para a população da região.   

 

Em conjunto todas as formas de utilização da fotografia supracitadas, 

adaptadas aos seus devidos termos e condições, compõem um grande número de 

recursos que enriquecem a qualidade do material didático. 

   

2.6 Aspectos técnicos da fotografia digital 

 

As imagens digitais apresentam a vantagem de permitirem a ampliação 

mantendo padrões de nitidez e definição muito superiores às imagens geradas pelo 

processo analógico. O constante aprimoramento da resolução e do tamanho das 

imagens em termos de números de elementos da imagem, definidos em inglês pelo 

termo megapixels, perfaz outro fator de preferência entre os critérios de escolha no 

momento de inserir ilustrações em trabalhos escolares, acadêmicos, didáticos e 

profissionais. A Figura 12 apresenta um exemplo de como uma imagem de 2,36MB 

possibilita uma ampliação de até 300% com relativa manutenção da nitidez. 
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Figura 12: Capacidade de ampliação da foto digital. 

Fonte: O Autor 

Legenda: A fotografia original do tucano (Ramphastos toco, (BECCACECI, 2009)), de 2,36MB, no 
canto inferior esquerdo foi submetida à uma ampliação de 300% até a terceira imagem e teve suas 
bordas recortadas. A seta a partir do reflexo do olho mostra a continuidade da ampliação até o 
aparecimento de cada um dos quadrados de uma única cor que formam as imagens digitais. Cada 
quadrado é um pixel, o menor elemento de uma fotografia digital, e é composto por uma cor resultante 
de uma combinação numérica de intensidades distintas de vermelho, verde e azul, que deram origem 
ao sistema de cores chamado de RGB (do inglês Red, Green e Blue). 

 

 Duas variáveis que interferem bastante no resultado final de uma fotografia são 

o enquadramento e o contraste. O Enquadramento é basicamente o retângulo que 

delimita a área escolhida pelo fotógrafo no mostrador da câmera. Um exercício 

simples para aperfeiçoar a técnica de enquadramento é recortar uma moldura em 

forma de retângulo de cartolina e olhar através dele, procurando diferenciar as 

inúmeras formas de enquadrar o mesmo objeto. Embora programas de computador 

como o Microsoft Office Picture Manager, (Gerenciador de Figuras do Escritório 

Microsoft), do sistema operacional Windows ou o GIMP - Gnu Image Manipulation 

Program (Programa de Manipulação de Imagens do Gnu) presente no sistema 

operacional Linux e com versão para Windows e até as câmeras permitam cortar a 

fotografia de acordo com as preferências do fotógrafo, a técnica do enquadramento 

permite fazer o melhor aproveitamento possível das configurações de resolução da 

imagem, permitindo a melhor qualidade viável. Na Figura 13 foi apresentado um 

exemplo de utilização destas técnicas para a obtenção de imagens mais nítidas e 
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luminosas, tornando os traços e as bordas dos objetos da fotografia mais definidos e 

visíveis. 

 
Figura 13: Enquadramento e Contraste. 

Fonte: O Autor 

Legenda: As imagens apresentam duas formas diferentes de enquadrar o mesmo objeto, neste caso 
as flores do ipê (Tabebuia chrysotricha). O enquadramento depende do objetivo de cada uma, seja, por 
exemplo, mostrar a quantidade de cachos de flores nas pontas dos galhos ou enfatizar a disposição 
das flores nas extremidades dos ramos. Outro aspecto que torna a imagem distintiva e de agradável 
visualização é o uso do contraste de cores através da redução do número de cores pela escolha de um 
fundo uniforme e contrastante. Em ambas as imagens o céu azul destaca a coloração das flores 
amarelas e dá o efeito de luminosidade, realçando a nitidez do foco.  

 

 Uma variável importante para produzir um resultado final satisfatório na 

aparência final de uma fotografia, especialmente na sua adequação ao objetivo, é o 

ângulo da tomada, ou seja, a posição escolhida pelo fotógrafo em relação ao objeto a 

ser registrado. Na Figura 14 foi apresentada uma ilustração que mostra o resultado 

de quatro fotografias feitas de perspectivas diferentes do mesmo objeto (leia-se objeto 

como o alvo, o objetivo da imagem), possibilitando a percepção das características 

morfológicas do animal. No caso em questão o animal foi manipulado para exibir seu 

ventre e assim permitir o registro de suas características locomotoras.   
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Figura 14: Variação no ângulo da tomada no registro fotográfico. 

Fonte: O Autor 

Legenda: A variação nos ângulos utilizados para as tomadas de um objeto, neste caso o animal (Lulus 

sabulosus cylindroiulus), foi grande, possibilitando uma visão do ventre e do dorso, das características 

da segmentação e da disposição das pernas nos segmentos. Aplicada à Educação Física esta técnica 
permite encontrar pontos exatos de onde a imagem registrada revelará o que se quer observar. 

 

2.7 Correções de Brilho e Contraste na câmera e em editores de imagem 

 

 Um dos grandes desafios na obtenção de um bom resultado em uma 

fotografia é acertar a relação entre a abertura e a velocidade do obturador. O obturador 

é uma peça que, a partir de uma posição que não permite a entrada de luz, quando 

acionado o botão disparador, ou seja, quando tirada a fotografia, se abre até um 

determinado ponto – abertura – e volta a se fechar totalmente, todo o processo 

realizado numa velocidade específica. Nas câmeras analógicas e nas digitais reflex 

com configuração manual a abertura e a velocidade do obturador definem a 

quantidade de luz que impressionará a película, tornando-a mais ou menos nítida, 

mais ou menos brilhante. Basicamente pode-se partir da premissa de que uma 

abertura pequena com uma velocidade rápida produzirá uma imagem com grande 

nitidez, desde que o ambiente seja bem iluminado, como fotos externas tiradas em 

dias de sol. Fotos com esta configuração permitem também o congelamento de cenas 

com movimento, como esportivas, de veículos, de animais rápidos, etc. No entanto, 

ao fotografar no interior de uma floresta, em dias nublados, ao amanhecer, entardecer, 



34 
 

em locais sombreados, na parte da entrada de cavernas ou grutas, é necessário 

permitir uma entrada de maior quantidade de luz, seja através de uma abertura maior, 

de uma velocidade do obturador menor ou da combinação de ambas. Uma foto 

relativamente comum que exemplificaria as duas situações seria a foto de uma 

cachoeira ou de corredeiras. Nas configurações onde a abertura é pequena com 

velocidade rápida a aparência da água é de que foi congelada, terá formas bem 

definidas e contornos precisos, às vezes flagrando gotas no ar. Numa configuração 

com grande abertura e baixa velocidade do obturador a água teria o aspecto de um 

véu de noiva, um fluxo contínuo, borrado, sem delimitações nítidas.  

 Acertar estas configurações nem sempre é fácil ou possível no momento em 

que se fotografa. Uma solução útil é utilizar as correções de brilho e contraste 

disponíveis nos programas de edição de imagens e muitas vezes nas próprias 

câmeras. A Figura 15 ilustra a melhoria na definição dos contornos resultante da 

correção de brilho e contraste. (OPERATING…, 1999, p.59) 

    
Figura 16: Exemplo de correção de brilho e contraste. 

Fonte: O Autor. 

Legenda: As fotos utilizadas na montagem foram tiradas com um intervalo de sete segundos, com as 
mesmas configurações para ambas. Na foto da esquerda foi reduzido o brilho em cinco pontos e 
aumentado o contraste em doze pontos. As imagens são do Salto do Rio Pintado, a vinte quilômetros 
no sentido sul de Porto União. As fotos, tiradas em 2/11/2007 com a câmera Canon Powershot A95, 
tempo de exposição 1/200, registram uma das maiores cheias do Rio Pintado. Este tipo de correção 
permite tornar imagens levemente desfocadas em imagens mais nítidas e pode ser usado tanto para 
fotografias onde houve equívoco na exposição quanto aquelas com foco imperfeito. 
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2.8 Técnicas de Focalização 

 

 A utilização de um foco correto no momento de acionar o disparador é 

fundamental para obter uma imagem precisa, com contornos perfeitamente definidos, 

ideal para o registro de imagens cuja finalidade é a identificação de movimentos ou 

atletas. Uma nitidez perfeita possibilitará o reconhecimento de detalhes e 

características que poderão ser comparadas a outras imagens ou referenciais 

escritos. Atualmente as câmeras têm um alto grau de precisão no estabelecimento do 

foco, de forma geral fazendo isto de modo automático. É comum o aparecimento de 

um quadro, um retângulo ou cruzes que aparecem na imagem observada ao se 

pressionar levemente o botão disparador. As câmeras utilizam diferentes sistemas 

formas geométricas, símbolos e cores que devem ser “projetadas” no alvo da foto, e 

com uma pressão suave no obturador uma mudança na cor e/ou nas formas indicará 

foco encontrado. A maioria das câmeras modernas apresenta o recurso de foco 

múltiplo, que marcará no enquadramento desejado, à medida que se pressiona 

suavemente o disparador, o que está em foco e o que não está. O melhor foco é 

atingido quando o pressionamento do botão disparador aciona um mecanismo de 

ajuste da posição das lentes até encontrar o ideal. Para focalizar com precisão, um 

dos recursos que favorece a fotografia do corpo e do movimento é mirar este retângulo 

ou cruz sobre uma linha de contorno do objeto a ser fotografado. Ao realizar este 

procedimento sensores da câmera conseguem identificar o local desejado pelo 

fotógrafo para concentrar o foco, pois objetos que estejam em planos anteriores ou 

posteriores ao ponto escolhido aparecerão na imagem como desfocados. Neste 

sentido é possível ampliar o campo de profundidade aumentando a área em que os 

objetos aparecerão com nitidez. De modo geral as câmeras digitais fazem isto 

automaticamente, porém a noção destas variáveis permite ao fotógrafo explorar este 

recurso para tornar sua imagem mais eficiente para o fim a que se destina. 

(DIGITAL..., 2004, p.82) 

 Na Educação Física a utilização de um foco alternado entre figura e fundo 

produz efeitos muito interessantes pois possibilita destacar uma área da imagem com 

nitidez e deixar áreas sem interesse levemente borradas tornando-as “apagadas”. 
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2.9 Uso de flash e recursos de redução/aumento de exposição 

 

 O flash é um dispositivo de enorme utilidade para a produção de imagens 

nítidas. Como citado anteriormente, para se obter uma imagem nítida é preciso uma 

luminosidade intensa, o que nem sempre é possível face aos vários ambientes em 

que se faz necessário fotografar. Uma das formas de obter esta luminosidade é 

através do uso do flash. No entanto, alguns cuidados que devem ser tomados para 

que a luminosidade artificial do flash não “ofusque” o objeto da fotografia, como 

exemplificado na Figura 17. Uma precaução também deve ser em relação ao excesso 

de luz, o que pode gerar uma imagem superexposta, ou seja, com demais 

luminosidade, excesso de áreas claras, brancas ou brilhantes.  

 
Figura 17: Diferença comparativa entre foto com e sem flash. Hypsiboas faber/Heliconia latispatha 

Fonte: O Autor. 

Legenda: A ilustração mostra a diferença perceptível na coloração e nitidez entre as fotos superiores 
tiradas sem o uso de flash e as inferiores, com flash. Para suavizar a intensidade da luminosidade do 
flash, reduzindo a agressão aos olhos, a câmera foi configurada no modo de redução de olhos 
vermelhos. Foi utilizada a câmera Olympus Stylus µ -550 WP. Na Educação Física o flash ajuda a 
congelar movimentos tornando os contornos do corpo ou membro mais nítidos. 

 

 O controle da exposição que define esta luminosidade pode ser feito 

aumentando a distância da câmera até o objeto ou corrigindo a entrada de luz em 

botão específico para isto, geralmente identificado por um quadrado contendo os 

caracteres +/- próximo aos botões de controle de funções como zoom, acionar ou 
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desativar flash, e disparador automático, embora as posições variem nas diversas 

câmeras. (INSTRUCTION..., 2008, p.21). Ao acioná-lo o mostrador da câmera exibirá 

um conjunto de quadros da mesma imagem onde é possível escolher diferentes graus 

de entrada de luminosidade, controlando assim o excesso de luz gerado pelo flash. 

 Outro fator que define boas ou más imagens onde foi usado o flash é a 

presença de reflexo. Sobre superfícies reflexivas como folhas molhadas, espelho 

d’água, partes lisas, brilhantes, polidas, prateadas, douradas, etc., de fundos, pisos, 

paredes, ambientes ou relevos há uma tendência de que a luz do flash seja rebatida 

e provocar efeitos indesejáveis na fotografia. Embora existam filtros adaptáveis às 

lentes, um procedimento simples como imaginar a trajetória da luz do flash, 

considerando que o ângulo de incidência coincide com o ângulo de reflexão, permite 

prever onde a luz refletida será projetada. Esta atitude possibilita a alternância do 

ângulo de enquadramento de forma a “escapar” dos reflexos, ou, eventualmente, usá-

los em benefício do clareamento da imagem, dependendo da situação. (GOMIDE, 

1979, p. 22) 

 A Figura 18 mostra exemplos de fotografias do mesmo objeto e condições 

de luminosidade porém com diferentes configurações de exposição. 

 

 
Figura 18: Exemplos de controle da exposição através da redução e aumento de brilho visando melhor 
visualização. 
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Fonte: O Autor. 

Legenda: Os três recortes de fotografias da lua exemplificam a utilização do recurso de 
aumento/redução de luminosidade, simbolizado na maioria das câmeras com o sinal +/- dentro de um 
círculo. Na foto inferior direita foi selecionada uma redução de -1,7, na foto do meio de -1,0, e a foto do 
canto superior direito foi tirada sem redução de luminosidade. As fotos foram tiradas com a câmera 
Olympus Stylus µ - 550 WP configurada no modo macro e posicionada diante de binóculos Comet 
Hunter Night Vision com lentes de 7x50mm. 

 

2.10 Fotografia subaquática 

 

 Uma modalidade fascinante da fotografia para os estudos do movimento 

corporal, exploração de ambientes extraclasse e obtenção de imagens úteis para a 

elaboração de material didático é a fotografia subaquática. Neste meio as condições 

de luminosidade, reflexão da luz e opacidade são extremamente diferentes da 

fotografia normal. O uso do flash se torna quase imprescindível, salvo em condições 

de iluminação e transparência muito favoráveis como seria o caso das típicas imagens 

de águas caribenhas ou do pacífico sul, ainda distantes para a nossa classe. Dentro 

da água, outro fator que dificulta a produção de uma imagem nítida é a focalização. 

Como o meio é mais denso e há menos transparência muitas vezes os sensores da 

câmera não focalizam com precisão, ainda mais quando o fundo é difuso, ou seja, 

com poucos contornos bem definidos ou cores de baixo contraste. Nestes casos 

somente a tomada de várias fotos ou uma ampla experiência possibilitarão a produção 

de boas imagens. Se considerarmos ainda o movimento da correnteza, das ondas, ou 

dos objetos de foco, sejam indivíduos ou grupos, temos outra variável que dificulta a 

excelência técnica. Daí a necessidade do professor fotógrafo também dominar 

plenamente o meio no que se refere à segurança do mergulho, de modo a sentir-se 

confortável no ambiente e familiarizado aos equipamentos, fatores que vão colaborar 

com o resultado final da fotografia. (BASIC…, 2009, p. 18) 
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Figura 19: Exemplos de fotografias subaquáticas. 

Fonte: O Autor.  

Legenda: Embora a disponibilidade de piscinas para a realização de atividades aquáticas nos espaços 
escolares ainda seja um sonho bem distante da nossa realidade, conhecer características da fotografia 
subaquática possibilita ao professor de Educação Física um vasto campo a ser explorado no que diz 
respeito ao desenvolvimento motor, à hidrodinâmica e outras variáveis físicas deste fantástico mundo 
líquido. 

 

2.11 Uso do disparador automático 

 

 O disparador automático, presente em quase cem por cento das câmeras 

modernas não apenas permite a inclusão do próprio professor fotógrafo na sua foto, 

como é um item que pode ser utilizado em prol da construção de imagens noturnas 

sem flash de qualidade. Especialmente em situações de baixa luminosidade, onde 

não se pode ou quer utilizar o flash, por exemplo para não distorcer colorações 

naturais de cenários, pode-se aproveitar o recurso do disparador automático. Neste 

caso a câmera deve ser configurada para não utilizar flash e permitir uma entrada 

maior de luz, o que vai exigir um tempo maior de exposição e consequente baixa 

nitidez ou imagem tremida e desfocada se há movimento. A técnica para chegar a 

uma boa foto é posicionar a câmera em local fixo ou utilizar um tripé ou base 

improvisada, configurar a abertura do obturador através da escolha do modo explicado 

no tópico sobre o uso dos recursos de exposição, focalizar o objeto e acionar o 

disparador automático. Este recurso é especialmente útil para a obtenção de boas 

imagens ao entardecer, amanhecer ou de noite. No último caso, se houverem pontos 
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luminosos que se movam, como leds movimentados por alguém, a trajetória será 

registrada através de uma linha luminosa na imagem, técnica frequentemente usada 

em fotografias noturnas de veículos em movimento. (DIGITAL..., 2004, P.46) 

 

2.12 Cuidados na utilização da teleobjetiva 

 

 A zoom ou teleobjetiva é um recurso de movimentação das lentes que 

permite a aproximação ou distanciamento do objeto a ser fotografado. Antigamente 

disponível apenas em câmeras reflex, aquelas com lentes substituíveis, hoje se 

encontra em quase todas câmeras digitais. É essencial na utilização da fotografia para 

estudos e produção de material didático de Educação Física, pois permite registrar 

imagens a grandes distâncias. Além disso, muitas vezes as condições do local não 

permitem a aproximação física do professor fotógrafo, como por exemplo grades, 

escadarias, palcos, pessoas entre o fotógrafo e o alvo, etc. Neste caso o uso da 

teleobjetiva “leva” o fotógrafo ao destino e possibilita a produção de um 

enquadramento melhor do objeto. Entretanto é importante notar que quanto mais 

distante do objeto, mesmo com o uso da teleobjetiva, menor a nitidez da imagem que 

será gerada. Razão pela qual quando houver a possibilidade de aproximação, esta 

deve ser a escolha. As câmeras digitais contam com dois recursos de zoom, ou 

aproximação, que compreendem o zoom óptico, graças ao deslocamento do conjunto 

de lentes, e o zoom digital, que exibe uma aproximação aparente através da 

ampliação da imagem gerada dentro da câmera pelas lentes. Neste último caso a 

aproximação é resultante do efeito semelhante ao do corte da imagem como ilustrado 

na parte dos aspectos técnicos da fotografia digital. O zoom digital também deve ser 

usado com cautela porque geralmente na sua configuração máxima gera uma imagem 

distorcida, pouco definida ou com contornos borrados. Quando o zoom digital for 

utilizado é aconselhável verificar se a configuração da resolução da qualidade da 

imagem seja máxima, pois isto permitirá a obtenção de uma imagem com nitidez 

maior. (INSTRUCTION..., 2008, p.20). 
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2.13 Utilização do recurso Macro e Super macro 

 

 Uma modalidade de fotografia que torna o trabalho do professor 

impressionante e permite revelar segredos estruturais, detalhes anatômicos 

distintivos, cores sutis e formas inusitadas no objeto da fotografia é a utilização dos 

recursos macro e super macro. Trata-se de configurações especiais das lentes para 

objetos próximos que podem ser fotografados até a dois centímetros de distância da 

lente da câmera. Este é o recurso geralmente é utilizado para registrar imagens de 

flores, insetos, e outros objetos pequenos. Na maioria das câmeras modernas este 

recurso pode ser acionado através de um botão cujo ícone é o desenho de uma flor. 

 Um fator importante ao usar esta possibilidade é a atenção especial à 

focalização. É necessário encontrar no objeto algum traço bem definido para 

posicionar o retângulo ou cruz de focalização para fazer a pressão superficial no botão 

disparador e então encontrar o foco. Dominar as técnicas de utilização dos recursos 

macro e super macro é útil para o professor que se interessa pelo uso da fotografia 

em sua prática profissional, pois permite a produção de imagens fantásticas para 

despertar em alunos, leitores e audiências de eventos o gosto pela vida e o amor pela 

Natureza. (INSTRUCTION..., 2008, p.22). 

Na Educação Física o recurso macro ou super macro poderia ser utilizado para 

fazer o registro periódico de uma lesão e verificar o ritmo e características da 

cicatrização e evolução do ferimento. Isto poderia ser utilizado para comprovar 

benefícios da atividade física e da consequente oxigenação sanguínea na 

cicatrização. A Figura 20 exemplifica esta utilização do recurso macro. 
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Figura 20: Uso do recurso macro no acompanhamento da cicatrização 

Fonte: O autor. 

Legenda: Na figura foi utilizada uma única fotografia explorando o recurso macro de uma câmera 
digital, o mesmo que é indicado para fotografar objetos próximos, cujo ícone nas configurações é de 
um desenho de flor. A repetição diária da tomada utilizando-se as mesmas configurações e condições 
de iluminação permitiria o acompanhamento da cicatrização, o que pode ser usado como recurso 
didático ao abordarmos o item “Lesões e primeiros socorros” que faz parte do elemento articulador 
“Cultura corporal e saúde”. 

 

Outra possibilidade seria fotografar uma área de pele antes e depois da 

atividade física com a maior aproximação possível para mostrar a perda de água 

através do suor.  

O uso deste recurso também poderia contribuir para um trabalho visando 

consciência corporal, onde fossem registrados aspectos do corpo como pés, mãos, 

dedos, unhas, ou olhos, como exemplificado na Figura 21, onde diferentes olhares 

foram agrupados com o propósito de marcar diferenças e similaridades, bem como 

propor a reflexão sobre o que há de comum entre eu e o outro. O uso de imagens que 

retratem aspectos do corpo vinculando o estímulo visual a questionamentos sobre 

como o corpo é veiculado por mecanismos midiáticos e mercadológicos pode 

contribuir para o trabalho considerando o elemento articulador “Cultura corporal e 

corpo” proposto pela DCE e onde se encontra a seguinte afirmação: 

As preocupações com o corpo e com os significados que o mesmo assume 
na sociedade constituem um dos aspectos que precisam ser tratados no 
interior das aulas de Educação Física, para que sejam desmistificadas 
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algumas perspectivas ingênuas no trato com essa questão. (PARANÀ, 2008, 
p.54). 

  

 

Figura 21: Mosaico de olhares 

Fonte: o Autor 

Legenda: Composição a partir de quinze fotografias feitas com a utilização do recurso super macro, 
cujo motivo foi apenas o olho da pessoa, visando a representação de características comuns ao corpo 
num trabalho de sensibilização para a percepção corporal. Reflexões sobre aspectos comuns de partes 
do corpo e o contraste com as especificidades permitem ampliar a consciência corporal e auxiliam na 
construção da identidade. 

  

2.14 Recursos de programas de edição de imagens 

 

 Desde que as fotografias digitais foram disponibilizadas comercialmente 

surgiram em paralelo os programas de edição das imagens. A formação das imagens 

por pixels permitiu ao computador inúmeras alternativas de correções e cortes nas 

imagens graças às relações numéricas existentes. Neste trabalho, no decorrer do 

curso e nas investidas fotográficas anteriores foram utilizados, em ordem de número 

de utilizações os seguintes programas: O Microsoft Office Picture Manager, o GIMP – 

Gnu Image Manipulation Program, o Corel Photo-Paint X3 e o Paint. Cabe citar que 

embora a preferência do primeiro programa citado, o Microsoft Office Picture Manager, 

que foi mais utilizado foi primordialmente em função da sua disponibilidade no sistema 

operacional Windows, o qual foi acessível antes do GIMP, que funciona também no 
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Linux e tem sido escolhido e utilizado como sistema operacional gratuito e aberto nos 

estabelecimentos públicos de ensino. O GIMP apresenta muito mais recursos que o 

Microsoft Office Picture Manager, sendo comparável ao Corel Photo-Paint, e além 

disso é um programa gratuito, ou seja, um software livre, que pode ser baixado da 

Internet e permite editar imagens de inúmeras formas. Embora existam efeitos 

interessantes e recursos diversos, inclusive de correção do foco, para as fotos 

utilizadas no trabalho, e de uma forma geral, foi utilizado apenas o corte, a correção 

de brilho, contraste e eventualmente de cores. Na produção das figuras foi utilizada a 

captura de tela, ou Print Screen e o aplicativo Microsoft Office PowerPoint, para a 

produção de apresentações. Algumas vezes, também disponível nas escolas 

públicas, no laboratório de informática do Paraná Digital ou do Proinfo, utilizamos o 

aplicativo Impress do BrOffice, correspondente ao Powerpoint, mas também um 

software livre. 

 

2.15 A fotografia em apresentações de slides 

 

 Uma das mais importantes aplicações da fotografia no meio educativo é a 

produção de imagens para ilustrar apresentações de slides a serem utilizadas em 

aulas, mostras de trabalhos científicos, simpósios, congressos, etc. No decorrer do 

nosso trabalho como professores fotografias são usadas várias vezes em que é 

necessário mostrar imagens. Neste trabalho foram expostas algumas aplicações da 

Fotografia para este fim com a explicação das técnicas, descrição dos processos de 

obtenção das imagens e dados sobre a configuração do tamanho, dos ajustes e da 

resolução das fotos utilizadas. A finalidade destas explicações e exemplos de uso 

será atingida, à medida que divulgará estas técnicas entre professores de Educação 

Física e possivelmente contribuirá para a construção de material didático de melhor 

qualidade. O propósito da compilação destas técnicas neste trabalho também surgiu 

no decorrer da nossa prática pedagógica, quando muitas vezes foram observados 

slides que utilizavam imagens desfocadas, de luminosidade excessiva ou insuficiente, 

com o objeto mal enquadrado ou de difícil visualização, enfim, com baixa qualidade 

nas fotos utilizadas, fossem as mesmas do próprio autor dos slides ou baixadas de 

páginas da internet. Mesmo neste segundo caso, procurou-se através dos exemplos, 

mostrar que imagens produzidas ou escolhidas sob o olhar de critérios técnicos 
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contribuem para a finalidade principal de permitir a visualização clara do objeto além 

de promover a melhoria estética dos materiais didáticos, quando não expressar as 

qualidades da Arte da Fotografia. 

2.16 A fotografia para ilustrar trabalhos escolares 

 

 Trabalhos de pesquisa escolar envolvem diversos procedimentos visando o 

aprendizado e a complementação de assuntos estudados ou que por inúmeras 

razões não puderam ser abordados em sala de aula. As descrições e explicações 

textuais são fundamentais para tornarem as principais finalidades da pesquisa, que 

compreendem o aprofundamento e a reflexão sobre a matéria que é alvo da 

investigação. A fotografia utilizada nos trabalhos escolares é complementar nas 

descrições, pode ilustrar de modo determinante para a compreensão e contribui para 

a autonomia, a criatividade e a utilização pedagógica de recursos tecnológicos como 

câmera digitais e computadores. Neste foco, o presente trabalho foi voltado para 

desenvolver motivações à produção e manipulação de imagens, e foi adotada como 

linha de trabalho a diversificação de possibilidades de uso do material didático 

disponibilizado. Considerando que muitos dos alunos da atualidade serão os 

estudantes universitários de um futuro próximo, cabe ampliarmos a reflexão anterior 

para o âmbito acadêmico. Neste sentido, exemplos de utilização de fotografias na 

pesquisa acadêmica podem ser vistos nos artigos referenciados neste trabalho, 

(FUJIHARA, 2008) e (ABREU, 2011). 

 

2.17 A fotografia como registro histórico 

 

 Uma qualidade marcante da fotografia é a de servir como uma prova de 

determinado fato em função do registro visual de uma cena ocorrida em determinado 

local, habitat, estrutura anatômica ou interior de uma célula. (BURKE, 2007, p.11). 

Especialmente o fato de permitir a preservação das condições e do cenário onde foi 

tirada a foto, e quando aliada à uma descrição, ou, contando com o recurso das 

fotografias digitais que registram a data em que foi feita a tomada, a imagem possibilita 

a comparação entre dois ou mais momentos ou dois ou mais espaços. Um exemplo 

desta aplicação da Fotografia pode ser observado no relato de SILVA:  
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Anos após ter virado poste, o ipê começou a florir. Segundo os moradores do 

local que acompanharam a trajetória de renascimento do ipê, após florescer 

em meados de agosto, a CERON (Centrais Elétricas de Rondônia) transferiu 

os fios de alta tensão para um poste de concreto. (SILVA, 2009) 

 

 A autora apresenta em um blog fotografias de datas diversas que mostram um 

exemplar de Tabebuia chrysotricha, o ipê amarelo, cujo tronco foi utilizado como poste 

e que rebrotou, chegando a florescer. Fotografias posteriores comprovam a retirada 

dos cabos de energia demarcando acontecimentos ao longo do tempo e registrando 

a capacidade de rebrota desta espécie.  

 Muitos dos acontecimentos que tiveram consequências para as atuais 

condições sociais, políticas, educacionais, etc., e para o permanente nível de 

aperfeiçoamento técnico nas inúmeras modalidades esportivas, por exemplo, foram 

registrados através de imagens. Eventos esportivos locais, estaduais, nacionais e 

internacionais, manifestações culturais envolvendo o movimento físico humano, 

reivindicações de atletas e outros fatos relacionados à Educação Física provocaram 

imensas mudanças no cenário mundial e foram registradas por inúmeros fotógrafos. 

Do mesmo modo o desempenho motor de crianças, feitos atléticos de proporções 

superiores às comuns ou características biofísicas raras, a ocorrência de fenômenos 

esportivos cujos ciclos são de décadas ou séculos, são eventos que merecem 

atenção especial e que acabam sendo naturalmente alvo de interesse e inúmeros 

registros fotográficos. 

 Deste modo a Fotografia exerce um papel importantíssimo para as todas as 

ciências e também para a Educação Física, uma vez que permite perpetuar provas 

de fatos incomuns e consequentemente servir de material de estudo, bem como 

possibilitar as comparações com fotos recentes de situações fotografadas 

anteriormente. Esta característica de registro histórico, embora não citada a 

fotografia, é refletida de modo esclarecedor por Burke:  

 

“O uso de imagens por historiadores não pode e não deve ser limitado à 

evidência no sentido estrito do termo... Deve-se também deixar espaço para 

o que Francis Haskell denominou “o impacto da imagem na imaginação 

histórica”. Pinturas, estátuas, publicações e assim por diante permitem a nós, 
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posteridade, compartilhar as experiências não-verbais ou o conhecimento de 

culturas passadas” (BURKE, 2004, p. 16).  

 

 A título ilustrativo desta característica de colaborar com a história a Figura 

22 a seguir exemplifica uma aplicação deste registro histórico para a Educação Física. 

 

Figura 22: Registros históricos na prática da Educação Física. 

Fonte: Ilustração com fotografias “escaneadas” registradas por Eliza Leiko Tonegawa de atividades 
recreativas coordenadas pelo autor e recortes dos jornais Folha de Campo Largo e O Metropolitano de 
abril de 1996.  

Legenda: Os rostos das crianças foram desfocados devido à ausência de autorização de uso das 
imagens. Na montagem feita com fotografias e recortes de jornal de abril de 1996 há o registro de 
atividades recreativas realizadas para crianças da faixa etária da educação infantil que hoje têm mais 
de vinte anos. 

  

2.18 A fotografia nas descobertas científicas 

 

 Inúmeras têm sido as matérias de revistas e jornais, artigos científicos e 

livros que vêm acompanhados de fotografias de excelente qualidade e que 

apresentam ao público leitor uma nova dimensão dos mais recentes achados 

resultantes da pesquisa em conjugação com o desenvolvimento tecnológico da 

fotografia. Recursos como câmeras ultrarrápidas e técnicas de time lapse (lapso de 

tempo), onde são tiradas fotografias regularmente dentro de intervalos de tempo pré-

estabelecidos, desvendam o que anteriormente eram enigmas da natureza. Por esta 
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razão, o aprimoramento técnico dos professores fotógrafos e dos pesquisadores deve 

ser continuo e progressivo, visando novas descobertas e revelações decisivas para a 

compreensão de mecanismos e respeito pelos seres vivos e pelo planeta.  
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UNIDADE 3: ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS  

 

3.1 Uso do Material Didático durante a Intervenção Pedagógica 

 A Intervenção Pedagógica prevista no projeto compreende a introdução dos 

conteúdos específicos da Educação Física aos alunos que ingressam no Ensino 

Fundamental, o que será realizado com a aplicação de um conjunto de atividades que 

contemplem alguns conteúdos básicos de cada um dos conteúdos estruturantes, a 

saber, esporte, jogos e brincadeiras, dança, ginástica e lutas. Após a aplicação de um 

conjunto de aulas sobre cada conteúdo estruturante, uma aula será para a 

apresentação dos slides com as imagens dos conteúdos específicos deste conjunto e 

realização de atividades de expressão corporal correspondentes. A aula seguinte será 

para o preenchimento do álbum correspondente às práticas realizadas. As atividades 

a serem realizadas serão descritas detalhadamente nos planos de aula que constam 

no item 3.7. 

Como exemplo para melhor compreensão, serão realizadas algumas aulas 

sobre o conteúdo esporte, sendo duas sobre esportes coletivos menos comuns, duas 

sobre esportes individuais e outras duas sobre esportes radicais. Na aula seguinte os 

alunos participarão da apresentação dos slides sobre esportes onde imitarão através 

da expressão corporal os protagonistas das imagens. E na próxima aula serão 

distribuídos os álbuns sobre esportes e a aula será destinada ao preenchimento de 

alguns quadros. A partir daí um novo conjunto de aulas sobre o próximo conteúdo 

estruturante será iniciado. 

3.2 Materiais digitais disponibilizados e seus formatos 

O material didático disponibilizado neste trabalho compreende um conjunto de 

cinco apresentações de slides com fotografias dos conteúdos específicos da 

disciplina, cinco “álbuns de figurinhas” para serem preenchidos com imagens destas 

atividades, a capa para o conjunto de álbuns e uma planilha com acesso a recursos 

didáticos para as aulas de Educação Física.  

Tanto os slides quanto os álbuns poderão ser acessados e baixados no item 5. 

Material Didático, através de links para o Dropbox (serviço de armazenamento e 

partilha de arquivos). Os álbuns também estão disponíveis em: 

http://paginadomovimento.blogspot.com.br/ 

http://paginadomovimento.blogspot.com.br/
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3.2.1 Formatos das apresentações de slides e suas aplicações 

As apresentações de slides estarão disponíveis em dois formatos: 

1. PDF (.pdf), formato mais adequado para a impressão e uso em computadores cujo 

sistema operacional seja Linux; 

2.Powerpoint (.pptx), que permitirão a edição em computadores com sistema 

operacional Windows e aplicativo Powerpoint 2010 ou mais recente.  

3.2.2 Formatos dos álbuns e suas aplicações 

Os álbuns estarão disponíveis e três formatos:  

1. Microsoft Word 2013 (.docx) para uso virtual e edição em computadores com a 

sistema operacional Windows e aplicativo Microsoft Office Word 2010 em diante;  

2. BrOffice Writer (.odt), para uso virtual e edição em computadores com a sistema 

operacional Linux ou computadores com sistema operacional Windows que tenham 

instalado o programa BrOffice; 

3. PDF (.pdf), para impressão. 

3.2.3 Formato da planilha de acesso a recursos didáticos 

 A planilha de acesso a recursos didáticos foi criada no Google Drive, o que 

permite que seja continuamente editada, possibilitando o aperfeiçoamento e 

compartilhamento de materiais úteis à prática pedagógica da Educação Física. Esta 

planilha pode ser consultada online e ao acessá-la, no menu “Arquivo”, opção “Fazer 

o download como”, pode-se escolher o formato entre Excell (.xlsx), Calc (.ods) ou PDF 

(.pdf), que seja útil para o seu propósito. Também é possível pesquisar recursos 

através do menu “Editar”, opção “Localizar e substituir”. No quadro localizar digita-se 

a palavra chave e com o comando “enter” o conteúdo será procurado na planilha.  

A planilha é um recurso em construção permanente sendo que colaborações e 

sugestões podem ser enviadas por e-mail (wilsonwinter@gmail.com ou 

wilsonwinter@seed.pr.gov.br). Nela foram criados campos para serem preenchidos 

gradualmente com endereços de páginas de internet que contenham textos, imagens, 

vídeos e arquivos de áudio sobre os conteúdos específicos da Educação Física.  

Este trabalho visa complementar informações necessárias à implementação do 

projeto na escola bem como compartilhar mais recursos didáticos com os professores 
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de Educação Física. O link para acesso à planilha foi disponibilizado no subitem 5.11 

do item 5. Material Didático. 

3.3 Funções das apresentações de slides 

 As apresentações com imagens dos conteúdos estruturantes e específicos da 

Educação Física têm como finalidade mostrar aos alunos fotografias de inúmeras 

atividades para estimular a percepção das posições assumidas pelo corpo em 

movimento e sugerir recriações ou imitações destas imagens no plano real. Outra 

função é, numa segunda mostra, que o professor comente algo sobre a atividade, fale 

do material necessário, da segurança, na necessidade de treinamento, do local para 

a prática, da dinâmica de funcionamento, das regras, do biótipo ideal do praticante, 

da história, enfim, do que achar relevante sobre a atividade em questão. Isto pode ser 

feito enquanto os alunos trabalham no preenchimento dos álbuns. 

3.3.1 Sobre as imagens escolhidas 

 A escolha das imagens das apresentações teve como critérios a qualidade da 

imagem, a objetividade da figura e do plano de fundo, que preferencialmente 

registrassem um movimento ou movimentos através dos quais fosse possível 

reconhecer a atividade, e que fossem movimentos com um grau de complexidade que 

pudessem ser imitados por alunos de sexto ano, nem que para isto contem com o 

apoio de colegas ou reproduzam o movimento em planos diferentes. 

3.3.2 Possibilidade de edição das apresentações 

 As versões das apresentações de slides disponibilizadas no formato 

Powerpoint têm o objetivo de permitir que o professor que queira usá-las possa inserir 

ou excluir imagens, de acordo com sua preferência.  

3.4 Funções dos “Álbuns de Figurinhas” 

 Os álbuns disponibilizados neste trabalho poderão exercer diferentes funções 

de acordo com a preferência de uso a ser adotada pelos professores em suas práticas 

escolares de Educação Física. Inicialmente o material foi planejado para cumprir o 

papel de um elemento motivador para a ampliação do conhecimento do aluno sobre 

a abrangência da Educação Física e a ampla possibilidade de movimentos do corpo 

humano. Além disto também são consideradas como funções: 

 Possibilitar a coleção de registros fotográficos de atividades físicas onde o 

próprio aluno seja o protagonista das imagens; 
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 Permitir uma opção de realização de tarefas de casa ou trabalhos escolares 

onde o foco é o preenchimento de determinadas atividades ou páginas dos 

álbuns; 

 Incentivar a pesquisa virtual sobre os conteúdos específicos da Educação 

Física; 

 Desafiar os conhecimentos de recursos tecnológicos dos alunos que são 

necessários para localizar, baixar, inserir e redimensionar imagens no caso do 

uso das versões digitais dos álbuns; 

 Promover o uso pedagógico de câmeras digitais, tabletes educacionais e 

aparelhos de telefone celular; 

 Fornecer aos alunos uma forma de registrar, no decorrer de sua vida escolar, 

as atividades físicas realizadas nas aulas de Educação Física; 

 Estimular o desenvolvimento da criatividade e das habilidades manuais com o 

preenchimento alternativo dos álbuns através de desenhos, colagens e outras 

técnicas de Arte. 

3.4.1 Sobre as ilustrações do plano de fundo dos álbuns 

 As ilustrações utilizadas na marca d’água dos álbuns foram inspiradas nas 

imagens disponíveis nos slides e compreendem contornos de corpos em movimento 

realizando as atividades que fazem parte de cada conteúdo estruturante da Educação 

Física. Procurou-se propositalmente dar um aspecto simples e inacabado aos 

desenhos tomando como base o que conseguem desenhar alunos da faixa etária dos 

dez aos doze anos. Pretende-se que os alunos personalizem estes desenhos 

colorindo-os e contornando-os conforme suas preferências, habilidades e criatividade.  

 Outra possibilidade para o professor é produzir com seus alunos os planos de 

fundo para os álbuns e substituir as imagens usadas como marca d’água nos álbuns 

editáveis. 

3.5 Uso de Câmeras Digitais - Tablete  Educacional, Celular e Fotográficas 

Outra opção de preenchimento dos álbuns virtuais é com fotografias digitais 

dos próprios alunos realizando as atividades. Uma possibilidade é utilizar o Tablete 

Educacional para registrar as atividades realizadas nas aulas de Educação Física, ou, 
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caso o Regimento Escolar permita o uso pedagógico de aparelhos de telefone celular, 

que os próprios alunos registrem as atividades, trocando as imagens entre si. 

3.6 Alternativas de Usos dos Álbuns 

Embora os álbuns disponibilizados neste trabalho foram previstos para serem 

utilizados como complementação das aulas a serem aplicadas durante a intervenção 

pedagógica, conforme a descrição do plano da aula 9, o material também permite 

outras formas de utilização, como nas sugestões a seguir. 

3.6.1 Acesso dos alunos ao material  

Uma cópia de cada álbum impresso pode ser deixada na secretaria, biblioteca 

ou em uma copiadora próxima da escola para que os alunos possam reproduzir o 

material. A distribuição dos arquivos através do compartilhamento na rede do Paraná 

Digital, ou numa pasta de um computador do laboratório Proinfo, bem como o envio 

dos links dos álbuns através de uma lista de e-mails também pode ser realizada para 

os alunos que desejarem e tiverem acesso a estes recursos. 

3.6.2 Tarefa ou Trabalho Escolar  

Os álbuns podem ser utilizados como um recurso para a realização de tarefas 

ou trabalho escolar da disciplina. Neste caso o professor poderá pedir aos alunos no 

início do bimestre que comecem a pesquisar e preencher os quadros das atividades 

com as quais ele pretende trabalhar durante o período e no final pode recolher os 

álbuns para conferir a realização da tarefa. Nos quadros correspondentes às 

atividades o professor pode aceitar além de figuras desenhadas ou coladas um 

parágrafo que descreva ou registre a história da atividade, incentivando a pesquisa e 

ampliando o conhecimento dos alunos sobre a abrangência da Educação Física. As 

áreas exteriores aos quadros onde constam o nome das atividades também podem 

ser coloridas ou contornadas com caneta como forma de trabalhar a coordenação 

motora fina, auxiliando no aperfeiçoamento da escrita e produzindo um efeito de 

personalização nos álbuns. 

3.6.3 Uso Virtual  

Os álbuns virtuais disponíveis nos formatos Word 2013 (compatível com Word 

2010, extensão “.docx”), podem ser preenchidos com imagens localizadas na internet 

nos endereços sugeridos ou em outros sítios conforme a preferência do aluno, através 

de pesquisa com palavras-chave relacionadas. Neste caso primeiramente os álbuns 
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editáveis devem ser baixados. Ao abrir o arquivo dos álbuns editáveis do formato 

Microsoft Word 2013 com o aplicativo Microsoft Word 2010 alguns quadros podem 

sair do lugar. Para reposicioná-los basta clicar sobre a moldura, manter o botão do 

mouse pressionado e arrastá-la para a posição desejada, sendo possível manter o 

número de quadros por página sugerido ou agrupar mais quadros em uma página 

para reduzir o número total de páginas para impressão. Para preencher os álbuns com 

imagens da internet é preciso localizar a imagem desejada, clicar sobre ela com o 

botão da direita do mouse e usar o comando “salvar imagem como...”, escolher a pasta 

adequada, renomear a imagem para facilitar a identificação e baixá-la. Para carregá-

la no álbum, no espaço destinado para tal, o cursor deve ser posicionado logo abaixo 

do nome da atividade. Em seguida o aluno deve acionar o menu “INSERIR”/”Imagens” 

(Word), ou “Inserir”/”Figura”/”De um arquivo”(BrOffice), localizá-la na pasta onde 

salvou-a anteriormente, clicar sobre ela selecionando-a entre outras e acionar o 

comando “Inserir” no lado inferior da janela. (Mesmo procedimento usado para inserir 

figuras numa apresentação ou documento de texto). Nas versões 2010 e seguintes 

do programa Word a imagem será redimensionada para o tamanho da moldura 

existente, embora clicando-se sobre os quadrados dos cantos e arrastando-se o 

cursor no sentido do centro da imagem a mesma possa ser redimensionada para um 

tamanho ideal para o quadro a que se destina. Clicando-se sobre as molduras dos 

quadros elas também podem ser redimensionadas. 

3.6.4 Uso dos Álbuns Impressos 

Os álbuns disponíveis no formato PDF podem ser impressos. Neste caso as 

opções de preenchimento podem ser:  

 A realização de desenhos; 

 Colagens de recortes de revistas, jornais, panfletos, etc.; 

 Colagens de figuras impressas a partir de páginas da internet; 

 Colagens de fotografias tiradas em aula ou que o aluno já possua. 

Observação: No caso da impressão de imagens é necessário redimensioná-las para 

o tamanho dos quadros que é de 8cm x 6cm. Neste caso, a figura seria colada sobre 

o nome da atividade, o qual teria que ser reescrito abaixo, ao lado ou acima do quadro. 

No Paraná Digital ou no Proinfo isto pode ser realizado no programa GIMP que é um 
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software livre e pode ser baixado e instalado em computadores com sistema 

operacional Windows. Abrindo o GIMP e a imagem a ser redimensionada, no menu 

Imagem (Image) escolher a opção Redimensionar (Scale). Pode-se mudar a unidade 

do tamanho da imagem de pixels para milímetros e alterar a largura para 80mm. Se o 

ícone de corrente estiver fechado, isto é, corrente sem quebra, a proporção será 

mantida e ao dar “enter” a altura da imagem será corrigida para 60 ou número 

aproximado. O programa Microsoft Picture Manager, disponível na maioria dos 

computadores com sistema operacional Windows também permite redimensionar 

imagens. Outra possibilidade é redimensionar imagens online. Algumas páginas de 

internet como “Reduzfoto” (http://www.reduzfoto.com.br/) oferecem esta possibilidade. 

Neste caso carrega-se o arquivo a ser redimensionado e escolhe-se o tamanho 

“pequeno”. O redimensionamento é executado e a imagem pode ser baixada.  

3.6.5 Alternativa econômica: Confecção de um álbum da turma 

 Um problema comum na nossa realidade escolar é a dificuldade financeira para 

a utilização de materiais pedagógicos. Considerando esta questão, que limita o 

acesso do professor às fotocópias e o fato de que em conjunto os cinco álbuns e a 

capa no formato para impressão têm 36 páginas, uma sugestão é a construção 

coletiva de um único álbum da turma, onde cada grupo de alunos ficaria responsável 

por providenciar as imagens de determinados conteúdos distribuídos pelo professor.  

3.7 Planos de Aula: 

Observação: Alguns planos de aula foram considerados como duas aulas porque 

envolvem atividades cuja preparação e desencadeamento requerem mais tempo.  

3.7.1 Aula 1 – Introdução do Projeto/Reflexão inicial/Aplicação de formulário de 

pesquisa  

 

CONTEÚDO 

Leitura e classificação dos conteúdos estruturantes e específicos da disciplina de 

Educação Física. 

OBJETIVOS 

Oportunizar aos alunos que ingressam no Ensino Fundamental um primeiro contato 

com a lista de conteúdos específicos previstos pelas DCE para a disciplina de 

http://www.reduzfoto.com.br/
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Educação Física ao longo dos ensinos fundamental e médio. Outro objetivo é 

investigar quais conteúdos específicos da Educação Física são considerados pelos 

alunos como pertencentes à Educação Física.  

MATERIAL 

Computadores do Laboratório de Informática. Formulário de pesquisa disponível em: 

https://docs.google.com/forms/d/13SwVoYJ3LqLWfzgM9von8ec6FO42vZSPNemOR

UrbRL8/viewform Material sobressalente: três dúzias de bolinhas de gude. 

  

DESCRIÇÃO  

Nesta primeira aula será feita uma introdução sobre o Projeto de Intervenção 

Pedagógica em questão, e serão explicados os pontos mais importantes, como a 

duração que será de 32 aulas, o esquema organizacional das aulas que 

compreenderá um conjunto de aulas sobre o conteúdo estruturante Esporte e logo 

após a apresentação de imagens de esportes com práticas de expressão corporal 

recriando os movimentos apresentados nas imagens. Na aula seguinte os alunos 

preencherão quadros do álbum Esporte disponibilizado no item 5.Materiais. Esta 

sequência será repetida com os conteúdos estruturantes Jogos e Brincadeiras, 

Dança, Ginástica e Lutas. A última aula será de avaliação do projeto e da 

aprendizagem. 

Em seguida será conduzida uma reflexão a ser desencadeada a partir das seguintes 

perguntas: 

1. Por que existem aulas de Educação Física?  

2. Qual a atividade mais importante da Educação Física? 

3. O que não deve fazer parte das aulas de Educação Física.  

Depois de cada uma das perguntas serão ouvidas as opiniões e feitas considerações 

de acordo com as respostas que surgirem. 

Na fase final da aula os alunos serão convidados a responderem o formulário de 

pesquisa e através da leitura das questões terem um primeiro contato com todos os 

conteúdos sugeridos pelas DCE. 

https://docs.google.com/forms/d/13SwVoYJ3LqLWfzgM9von8ec6FO42vZSPNemORUrbRL8/viewform
https://docs.google.com/forms/d/13SwVoYJ3LqLWfzgM9von8ec6FO42vZSPNemORUrbRL8/viewform
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Observação: Como alternativa para um número insuficiente de computadores para 

que cada aluno responda o formulário será disponibilizada uma lata com bolinhas de 

gude e orientada a formação de grupos e regras básicas para jogar. Enquanto os 

alunos jogam serão chamados aos poucos os alunos para o número de computadores 

disponíveis. 

 

3.7.2 Aulas 2 e 3 – Introdução sobre Esportes/Esportes coletivos menos comuns 

 

CONTEÚDO 

Conteúdo Estruturante: Esporte; Conteúdo Básico: Esportes Coletivos; Conteúdos 

Específicos: rugby, punhobol, futevôlei. 

OBJETIVO 

Proporcionar o contato dos alunos com três versões adaptadas de esportes coletivos 

menos comuns. 

MATERIAL 

Bola de borracha ou de vôlei. Corda para representar a rede. Giz para marcar as 

traves. 

DESCRIÇÃO 

Reflexão inicial sobre quais conteúdos relacionados a Esportes são conhecidos pelos 

alunos. Através da pergunta: “Que esportes você conhece? ” Explicação de que os 

esportes podem ser classificados em coletivos, individuais e radicais, e que nesta aula 

eles terão contato com esportes coletivos menos conhecidos. 

Na sequência os alunos serão organizados em fila e o aluno mais baixo e o mais alto 

receberão a missão de organizar a fila em ordem crescente de estatura, sendo o mais 

baixo o primeiro. Ao completarem a tarefa deverão ir para as suas posições, primeiro 

e último respectivamente. A seguir os alunos serão separados em dois grupos sendo 

que a fila será numerada e um grupo será dos números pares e a outra dos ímpares. 

Espera-se com esta forma de organização deixar as duas equipes homogêneas em 

termos de estatura.  
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Versão adaptada de rugby – A atividade é uma adaptação do rúgbi union (STUBBS, 

2012, P.116). Serão marcados com giz na linha de fundo as larguras das entradas – 

aproximadamente 3m – por onde os jogadores deverão passar conduzindo a bola. 

Será explicado que o objetivo das equipes é fazer o “gol” conduzindo a bola, que não 

poderá ser arremessada, apenas passada de mão em mão. O jogador que estiver 

com a bola pode correr com ela, mas neste caso os jogadores da outra equipe poderão 

segurá-lo apenas pelos braços com a intenção de recuperar a bola. O jogo deverá 

acontecer por um terço do tempo disponível. Ao terminar o tempo o professor contará 

que esta foi uma versão adaptada de rugby. Fonte: Atividade realizada na aula PDE 

2014, Prof. Msc. Maickel Bach Padilha. Aula realizada no dia 23/10/2014.  

Versão adaptada de punhobol -  Da mesma forma que os alunos foram divididos em 

duas equipes para o jogo anterior dividem-se as equipes em duas e os quatro grupos 

resultantes alternarão turnos de apenas um ponto para que o movimento seja 

dinâmico. A corda será colocada de modo a representar a rede e servirá também para 

a atividade seguinte. O segundo dos terços do tempo disponível será utilizado para a 

realização do jogo, que consiste em fazer a bola passar por cima da corda depois de 

três batidas com o punho cerrado alternadas com toques no chão. As batidas devem 

ser executadas por três jogadores diferentes. Elimina a equipe adversária a que 

conseguir acertar as três jogadas até que a outra erre, lance para fora da quadra de 

vôlei ou não consiga fazer a bola passar por cima da corda. Será dito aos alunos que 

jogaram uma versão adaptada de punhobol. 

Versão adaptada de futevôlei – Aproveitando as mesmas equipes, disposição dos 

componentes e quadra os alunos serão informados de que daquele momento em 

diante, quando falte o terço final do tempo disponível para o encerramento da aula, 

não poderão mais usar mãos e braços, apenas cabeça, ombros, pernas e pés. O 

objetivo é o mesmo e os toques no chão também são válidos. No encerramento o 

professor informará que os alunos jogaram uma versão adaptada de futevôlei. 

 

3.7.3 Aulas 4 e 5 – Esportes individuais 
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CONTEÚDO 

Conteúdo Estruturante: Esporte; Conteúdo Básico: Esportes Individuais; Conteúdos 

Específicos: badminton e atletismo - salto em distância, lançamento de disco, salto 

com vara.  

OBJETIVO 

Dar aos alunos a oportunidade de vivenciarem algumas versões adaptadas de 

esportes individuais. 

MATERIAL  

Serão utilizadas raquetes, peteca e rede de Badminton (custo de um kit é de 

aproximadamente R$ 60,00), pesos de halteres de 1kg para serem usados como 

discos e varas feitas com bambu. Também será utilizado um rodo para deixar a areia 

do local de saltos plana e uma fita métrica para medir as distâncias saltadas. Colchões 

caso não haja um monte de areia que possa ser usado. Um rolo de barbante para 

marcar as distâncias saltadas e as distâncias dos lançamentos. 

DESCRIÇÃO 

Inicialmente será montada a rede de badminton, definido o local para os saltos em 

distância, para os lançamentos e para o salto com varas. Em seguida todos os alunos 

acompanharão o professor que explicará cada uma das atividades: 

Versão adaptada de Badminton -  No espaço adaptado na quadra de vôlei os 

jogadores deverão fazer a peteca passar para o campo do adversário, o qual deverá 

rebater a peteca. Se o mesmo não conseguir ou mandar a peteca para fora será ponto 

para o outro jogador. A cada três pontos um novo jogador assume o lugar daquele 

que perdeu. Fonte: Atividade realizada na aula para a turma PDE 2014 – Unicentro 

Irati, Prof. Dr. Cláudio Shigueki Suzuki. Aula realizada no dia 28/05/2014. 

Versão adaptada de salto em distância – Um local adequado da escola será 

escolhido para a corrida de aproximação e um monte de areia servirá como área de 

queda. Uma alternativa para escolas onde não haja este espaço é o uso de colchões 

ou pilhas de colchonete na própria quadra. No caso do salto em areia, antes do 

próximo saltador o último que saltou deve “alisar” a área de saltos com o rodo, para 

permitir a próxima marcação, que será medida e anotada. Os alunos devem ser 

orientados a superarem suas marcas em vez de competirem entre si. No caso do salto 
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sobre os colhões os alunos que esperam podem estender um cordão sobre os 

colchões e ajustá-lo para o local onde o saltador chegou para que possa ser feita a 

medição. 

Versão adaptada de lançamento de disco – Do mesmo modo que para o salto em 

distância, para o lançamento de disco será escolhido o espaço mais adequado da 

escola. Caso não haja um pátio com piso adequado a atividade pode ser realizada na 

quadra, com algum objeto que substitua o disco de ferro para não marcar ou danificar 

o piso, como rodinhas de máquina de cortar grama ou pedaços de madeira cortados 

em forma de roda. Os lançamentos serão medidos com o auxílio do barbante, que 

poderá ser previamente preparado com nós a cada metro e fitas amarradas a cada 

cinco metros, por exemplo. Mostra-se aos alunos a técnica básica de lançamento e 

também se orienta para que tentem superar suas marcas. 

Versão adaptada de salto com vara – Nesta atividade que terá que ser bem 

adaptada para garantir a segurança dos alunos também serão necessários colchões 

para a área de queda. Em vez da técnica de salto o professor mostrará apenas como 

usar a vara para saltar, mais em distância do que em altura. O foco será que os alunos 

consigam tirar os dois pés do chão segurando na vara e a usem para se deslocarem 

de um ponto a outro sem muito esforço de salto. O objetivo é que experimentem a 

sensação de aguentarem com o peso de seus corpos, como numa progressão 

pedagógica ou exercício pré-desportivo de salto com vara. Não será enfatizada a 

distância ou a altura saltada, mas que os alunos saltem o maior número de vezes 

possível. Também devem ser orientados para não jogarem as varas pois além de 

estraga-las poderia acertar algum colega. 

O tempo total será dividido de modo a permitir uma rotatividade nas atividades, do 

mesmo modo que é feito nos circuitos, onde depois de um tempo pré-determinado os 

grupos mudam de atividade. Os grupos serão formados a partir do número de 

chamada para agilizar o início do trabalho. Durante a realização das atividades o 

professor circulará pelos espaços onde estão sendo realizadas, orientando, 

explicando as diferenças destas adaptações para as modalidades competitivas e 

atendendo às dúvidas dos alunos. 

Ao final desta aula o professor deverá pedir aos alunos que tenham skate e puderem 

trazê-los que os tragam na próxima aula. 
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3.7.4 Aulas 6 e 7 – Esportes radicais 

 

CONTEÚDO 

Conteúdo Estruturante: Esporte; Conteúdo Básico: Esportes radicais; Conteúdos 

Específicos: slackline (corda bamba), skate, rapel. 

OBJETIVO 

Praticar versões adaptadas de esportes radicais para que os alunos tenham estas 

experiências. 

MATERIAL 

Fita usada para amarrar cargas de caminhão com a catraca própria para deixá-la bem 

estendida, e cordas para prender os ganchos nos pontos de apoio. Dois skates 

(próprios) e os que os alunos tiverem e puderem levar para a aula. Corda de alpinismo 

ou de bombeiro (a venda em lojas de equipamentos de segurança), dois mosquetões, 

um oito, capacete de ciclismo e cadeirinha de alpinismo. Como alternativa à 

impossibilidade de conseguir estes equipamentos o rapel poderia ser substituído por 

trekking (caminhada). 

DESCRIÇÃO 

As atividades desta aula envolvem riscos físicos como na maioria das atividades da 

Educação Física Escolar, no entanto estes riscos podem ser controlados ao ponto de 

aproximá-los de zero, porém é essencial que o professor esteja bem presente, muito 

atento e acompanhe cuidadosamente a montagem e uso dos equipamentos a serem 

utilizados. Por outro lado, como são atividades pouco conhecidas ou pouco 

experimentadas pelos alunos proporcionam sensações incríveis, muita alegria e 

entusiasmo, além de exercitarem a coragem, a autonomia e o desprendimento dos 

alunos. 

Para a realização o tempo será dividido em três e cada atividade será realizada 

durante um terço do tempo disponível. 

Versão adaptada de Slackline - A primeira atividade chamada de Slackline, que 

significa “linha folgada”, equivale à corda bamba das atividades circenses e será 

realizada com o uso de uma fita própria para amarrar cargas de caminhão, disponível 
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em lojas de produtos agropecuários e de equipamentos de segurança. Também existe 

o material próprio para esta finalidade em lojas de artigos desportivos, porém costuma 

ser mais caro. A fita será estendida entre dois pontos que podem ser árvores ou 

colunas. Para montá-la é necessário circundar as colunas ou árvores com cordas que 

permitam a fixação dos ganchos que existem nas extremidades das fitas. Depois de 

encaixados os ganchos a catraca deve ser acionada de modo a esticar a fita, 

permitindo assim a realização da atividade. É importante que o local escolhido tenha 

um piso que não seja escorregadio ou demasiadamente duro, pois como é frequente 

o praticante se desequilibrar e cair da fita, precisa poder pular em um solo adequado. 

Caso não haja um local com grama, que seria ideal, podem ser colocados colchões 

ou colchonetes para amortecer possíveis quedas. A atividade consiste em atravessar 

a fita caminhando sobre ela, e num primeiro momento pode ser realizada com a ajuda 

de colegas que vão caminhando dos lados e dando suporte com as mãos. Os alunos 

realizam a travessia com auxílio algumas vezes, até dominarem o equilíbrio básico 

necessário para tentarem caminhar sobre a fita sem apoio. O objetivo é tentar cruzar 

a fita. Fonte: Atividade realizada na aula para a turma PDE 2014 – Unicentro Irati, 

Prof. Dr. Cláudio Shigueki Suzuki. Aula realizada no dia 06/05/2014. 

Versão adaptada de Skate – Com dois skates como mínimo caso nenhum dos alunos 

tenha o brinquedo, a atividade será organizada de modo a permitir que um aluno sobre 

o skate dê as mãos a colegas que vão andando ao seu lado, para que desenvolva 

equilíbrio com segurança. Uma área será delimitada como percurso e ao final trocam-

se as posições. Outras formas de aproveitamento do material serão realizadas a partir 

de sugestões dos próprios alunos, em conformidade com a afirmação de Santos, 

(2012): 

[...] cabe ao professor explorar através do skate as oportunidades lúdicas que 

proporcionam equilíbrio entre corpo, mente e espaço, desenvolvendo assim 

as habilidades motoras do sujeito por meio trabalho pedagógico desenvolvido 

com o skate na escola.  

 

Versão adaptada de Rapel – Esta atividade será organizada para fazer a descida de 

um muro, de uma janela, ou de uma das colunas de sustentação da cobertura da 

quadra desportiva, ou seja, onde haja condições de fixar a corda de modo a permitir 

segurança em termos de resistência da base e de acesso dos alunos. Depois da 
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montagem do equipamento o professor organizará os alunos em fila que poderia ter 

como critério uma ordem alfabética inversa, para que enquanto concluísse a 

montagem do equipamento os alunos fossem se organizando. Com tudo pronto, um 

a um os alunos vestiriam a cadeirinha de alpinismo e o capacete de ciclismo e 

desceriam a parede, muro, ou coluna escolhida para a prática. O professor faz a 

segurança assumindo o papel de anjo (nome dado ao elemento que fica com a ponta 

da corda e pode travar a descida de quem está na cadeirinha). 

Fonte: Atividade realizada na aula para a turma PDE 2014 – Unicentro Irati, Prof. Dr. 

Cláudio Shigueki Suzuki. Aula realizada no dia 06/05/2014. 

 

3.7.5 Aula 8 – Apresentação de imagens de Esporte com atividades de Expressão 

Corporal 

 

CONTEÚDO 

Visão geral do conteúdo estruturante Esporte através da realização de prática de 

Expressão Corporal. 

OBJETIVO 

Levar ao conhecimento dos alunos todos os vinte e sete conteúdos específicos 

compreendidos pelo conteúdo estruturante Esporte segundo as DCE. Estimular os 

alunos a imitarem a posições corporais dos protagonistas das imagens que serão 

apresentadas, orientando-os com técnicas de Expressão Corporal. 

MATERIAL 

Computador com Datashow ou Computador Multimídia (Projetor com computador 

distribuído pelo programa Proinfo). Apresentação de slides montadas com as imagens 

sugeridas para Esporte disponibilizada através de link no tópico “Materiais”. Tablete 

educacional, câmera digital e ou aparelho de telefone celular com câmera. 

DESCRIÇÃO 

A sala será preparada com antecedência para permitir a montagem rápida do 

equipamento, sendo que as janelas serão preparadas para permitirem o 
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escurecimento do ambiente o suficiente para as imagens ficarem nítidas e ao mesmo 

tempo permitirem que os alunos que imitarem os protagonistas das imagens 

projetadas possam ser fotografados. 

A atividade consistirá na projeção das imagens dos vários esportes. Em paralelo 

ocorrerá a dinâmica de imitação dos jogadores e praticantes que aparecem nas 

fotografias, seguido de um registro fotográfico feito pelo professor e por alguns alunos 

com as câmeras digitais disponíveis.  Os alunos serão orientados a fazerem 

recriações a partir das imagens projetadas, tornando-se “estátuas vivas” que 

representem os corpos das pessoas que aparecem nas fotos projetadas. 

Para organizar a dinâmica e permitir a rotatividade de funções e ações o professor 

utilizará os seguintes encaminhamentos: 

 Uma fila de alunos prontos para imitarem os protagonistas das fotos. A cada 

foto projetada o número certo de participantes seguindo a ordem da fila “entrará 

em cena” e imitará a ação registrada na foto, sendo que o primeiro da fila será 

o responsável por dizer quem imitará quem (há fotos onde aparecem mais de 

uma pessoa). Caso haja só uma pessoa na imagem projetada quem estiver na 

vez imita a posição corporal da pessoa na imagem. 

 Depois de ter imitado alguém o aluno entra na fila dos fotógrafos. Imaginando 

que haja duas câmeras (uma do tablete do professor e outra digital da escola, 

ou uma de um celular de um aluno), o aluno que acabou de fotografar explica 

para o aluno fotografado como funciona o aparelho para que ele tire a próxima 

foto. 

 O professor também poderá apenas fotografar e passar os slides permitindo 

que todos imitem todas as imagens, sempre destacando qual pessoa deve ser 

imitada nas fotos onde aparecem mais pessoas. 

 Caso haja interesse do professor em compartilhar a experiência, o mesmo 

poderá convidar outros professores que estejam em hora-atividade, 

pedagogos, direção ou agentes educacionais disponíveis para fotografarem 

com seus celulares. Neste caso é essencial que estes convidados, e mesmo 

alunos que fotografarem com seus próprios aparelhos se comprometam a não 

publicarem estas imagens em redes sociais, pois para isto seria necessário que 

para cada menor que aparecesse nas imagens tivesse preenchida e assinada 
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pelos pais do aluno uma autorização de uso da imagem, conforme modelo 

disponível em:  

http://www.nre.seed.pr.gov.br/uniaodavitoria/arquivos/File/CRTE/Documentos/

Autorizacao_imag.doc 

 Ao final da apresentação as fotos digitais tiradas devem ser baixadas e 

agrupadas em uma única pasta com o nome Esporte, e uma seleção prévia 

poderá ser feita para excluir fotos muito ruins ou que não registrem recriações 

dos movimentos que eram os objetivos do registro. 

 

3.7.6 Aula 9 – Preenchimento de alguns quadros do álbum Esporte 

 

CONTEÚDO 

Conteúdo estruturante Esporte e conteúdos específicos relacionados. 

OBJETIVO 

Ampliar o conhecimento dos alunos sobre os esportes, a posição que o corpo assume 

durante a sua prática, os materiais e locais necessários através da visualização das 

imagens apresentadas na aula anterior, manipulação de imagens impressas, consulta 

a livros e revistas e observação de figuras em cartazes, etc. 

MATERIAL 

Computador com Datashow ou Computador Multimídia (Projetor com computador 

distribuído pelo programa Proinfo). Apresentação de slides montadas com as imagens 

sugeridas para Esportes disponibilizada através de link no tópico “Materiais”. Imagens 

produzidas na aula anterior. Revistas, jornais, manuais e livros antigos, etc. para 

recorte. Tesoura. Cola. Lápis de cores. Lápis para desenho. 

 

DESCRIÇÃO 

Nesta aula o propósito é que os alunos realizem o preenchimento de alguns quadros 

do álbum Esporte usando diferentes formas de preenchimento. As imagens dos slides 

podem ser reapresentadas e em seguida as fotos tiradas das recriações feitas pelos 

http://www.nre.seed.pr.gov.br/uniaodavitoria/arquivos/File/CRTE/Documentos/Autorizacao_imag.doc
http://www.nre.seed.pr.gov.br/uniaodavitoria/arquivos/File/CRTE/Documentos/Autorizacao_imag.doc
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alunos, como fonte de inspiração para aqueles que quiserem utilizar o desenho como 

forma de preenchimento. Outra possibilidade é o uso de revistas, jornais, manuais e 

livros antigos, etc. de onde possam ser recortadas figuras de Esportes para colarem 

nos locais destinados para tal no álbum correspondente. Outra opção, caso haja este 

recurso, seria a impressão de fotografias tiradas na aula anterior, e a posterior 

colagem destas fotografias no álbum. Outra possibilidade seria a distribuição do 

arquivo digital do álbum e o preenchimento virtual usando imagens da internet 

sugeridas no tópico Materiais, e posterior impressão do álbum preenchido. Neste caso 

é importante lembrar que este procedimento pode ser realizado em computadores 

com o sistema operacional Windows e aplicativo Microsoft Office Word 2010 em 

diante. Os alunos também devem ser alertados de que os álbuns preenchidos com 

imagens encontradas na internet devem ter uso exclusivamente pedagógico, isto é, 

não podem ser publicados em redes sociais ou impressos e comercializados, uma vez 

que toda imagem possui direitos autorais. No entanto a publicação em redes sociais 

pode ser realizada se as imagens forem preenchidas pelos próprios alunos com 

desenhos e gravuras de autoria própria. Também é necessário lembrar que embora 

muitas crianças e jovens tenham perfis em redes sociais, a maioria destas redes 

sociais deixa bem claro nos termos de uso, que podem ser acessados ao criar ou nas 

configurações  da conta, que só podem criar perfis pessoas com mais de 18 anos. 

3.7.7 Aulas 10 e 11 – Jogos e Brincadeiras Populares 

 

CONTEÚDO 

Conteúdo Estruturante: Jogos e Brincadeiras; Conteúdo Básico: Jogos e brincadeiras 

populares; Conteúdos Específicos: Amarelinha, Brincadeira do urubu, Peteca, Pião, 

Stop. 

 

OBJETIVO 

Proporcionar aos alunos o contato com jogos e brincadeiras populares, alguns mais 

conhecidos outros menos, para que tenham a experiência física e social destas 

atividades. 

MATERIAL 
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Giz, uma latinha ou objeto adequado para marcar a casa a ser pulada na amarelinha, 

20 folhas de sulfite, canetas, uma peteca, um pião e uma bola de vôlei. 

DESCRIÇÃO 

Amarelinha – A área para a brincadeira é desenhada no chão e pergunta-se 

aos alunos quais já sabem jogar. Os que souberem terão a missão de explicar aos 

demais. 

Urubu – Esta brincadeira, que pode ser conhecida por outros nomes, consiste 

em selecionar cinco jogadores que serão pássaros. Cada um dos pássaros deve criar 

uma assinatura com seu nome. Por exemplo: Papagaio, Sabiá, Pardal, Canário e 

João-de-barro. Um sexto jogador que goste de correr é chamado para ser o urubu. 

Cada pássaro deve usar uma caneta, se possível de cores diferentes. Os pássaros 

devem se esconder na área permitida para a realização da Educação Física, que 

neste caso, se possível, deve abranger todas as áreas externas da escola. O urubu 

também se esconde. Aos demais jogadores é distribuído um pedaço de papel que 

pode ser um quarto de uma folha de sulfite. O objetivo dos jogadores é encontrar os 

pássaros e “pegar a assinatura” de todos. No entanto o urubu tem o poder de pegar 

qualquer jogador e se conseguir este jogador deve entregar a ele seu pedaço de 

sulfite. Ele deve voltar a base onde o professor dará outro papel para que comece 

tudo novamente. Os que conseguirem todas as assinaturas são vencedores e 

aguardam a próxima rodada, onde os papéis são invertidos.  

Peteca – Organizar os alunos em círculo e explicar que no primeiro momento 

o objetivo é apenas não deixar a peteca cair. À medida que dominem a forma de bater 

e consigam manter a peteca no ar são colocadas regras para aumentar o nível de 

dificuldade ou colocar uma tarefa para quem deixa-la cair. Pode-se contar quantas 

vezes batem sem cair e estabelecer o recorde do grupo, falar letras em ordem 

alfabética para cada batida e ao cair quem bateu por último deve dizer o nome de uma 

fruta ou cantar uma frase de uma música que tenha esta letra, etc. Ao final da atividade 

o professor pode pedir aos alunos que expliquem o que significa “não deixar a peteca 

cair” e o porquê deste dito popular. Uma opção de material alternativo é a peteca feita 

de jornal, conforme mostra o vídeo disponível em:  

http://www.youtube.com/watch?v=QaYkJvP4Zz0 

http://www.youtube.com/watch?v=QaYkJvP4Zz0
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Pião – Organizar os alunos em círculo, sentados e sortear o primeiro a jogar o 

pião. Mostrar como se joga e enquanto o pião gira o grupo pode contar em voz alta 

num ritmo cadenciado intercalado por palmas. O próximo jogador deve tentar superar 

o número atingido pelo anterior. Se os alunos toparem, e alguém sugerir o refrão de 

uma música conhecida, o mesmo pode ser repetido até que o pião pare e conta-se o 

número de repetições. 

Stop – Com os alunos organizados em círculo explica-se a atividade que, 

depois de sorteados dois jogadores para iniciar, vão correr em direção contrária ao 

centro do círculo quando um dos jogadores sorteados chute a bola para cima com 

toda força. Se a atividade for em quadra coberta, limitar a altura para evitar danos às 

lâmpadas ou que a bola fique enroscada na estrutura. Quando a bola cair o outro 

jogador sorteado deve agarrá-la e gritar “stop”, sinal para que todos parem onde estão. 

O jogador que gritou escolhe então o jogador mais próximo como alvo, pode se 

aproximar na direção dele com três passos ou saltos e depois arremessar a bola para 

acertá-lo. Se conseguir este será o próximo “pegador” e se não o aluno alvo chutará 

a bola novamente reiniciando a atividade. 

3.7.8 Aula 12 – Brincadeiras de roda 

 

CONTEÚDO 

Conteúdo Estruturante: Jogos e Brincadeiras; Conteúdo Básico: Jogos e 

Brincadeiras de Roda; Conteúdos Específicos: lenço atrás, escravos de Jó, dança 

das cadeiras, dança das cadeiras cooperativa. 

 

OBJETIVO 

Realizar com os alunos a vivência das brincadeiras de roda para relembrá-los de 

atividades que provavelmente já realizaram algum dia na Educação Infantil. 

 

MATERIAL 
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Um lenço ou pedaço de tecido que substitua, uma caixinha ou latinha vazia para cada 

aluno, uma cadeira por aluno. Aparelho de som ou computador com caixinhas de som 

e músicas alegres. 

DESCRIÇÃO 

Lenço atrás - Organizados sentados em círculo o professor explicará a atividade. Um 

jogador sorteado iniciará correndo ao redor dos demais por fora do círculo e escolherá 

um jogador para soltar o lenço atrás do mesmo. Este ao perceber deve pegar o lenço 

e perseguir o jogador que soltou o lenço, tentando pegá-lo até que o primeiro consiga 

dar a volta completa no círculo e chegue a ocupar o lugar do jogador em quem ele 

largou o lenço. Se for pego deverá ir para o centro do círculo e escutar o grupo cantar 

o tradicional: “galinha choca, galinha choca”. Ficará nesta posição e a brincadeira 

continua com o jogador que o pegou. O que está no centro deve tentar disputar o 

lenço com o próximo jogador escolhido e assim sucessivamente. 

Escravos de Jó – Aproveitando a organização da brincadeira anterior, nesta 

brincadeira bem conhecida, cada aluno terá em sua frente uma caixinha que pode ser 

de suco da merenda, ou uma latinha. A brincadeira consiste em cantar a música 

“Escravos de Jó”, disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=2RBVi4b3dQw e 

passar a caixinha para o colega ao lado, tirando-a no trecho “Tira, põe, deixa ficar”, e 

voltando a passá-la adiante no trecho seguinte. Fonte: Atividade realizada na aula 

para a turma PDE 2014 – Unicentro Irati, Prof.ª. Ms. Débora Gomes. Aula realizada 

no dia 08/10/2014 

Dança das cadeiras – Com as cadeiras organizadas em círculo voltadas para fora 

cada aluno deve sentar-se em uma. A música é tocada e enquanto isto os alunos 

devem andar em torno das cadeiras. A música é interrompida e todos devem sentar-

se. Em seguida tira-se uma cadeira e explica-se que quem ficar sem cadeira cai fora. 

A dinâmica é repetida até que sobre apenas uma cadeira e dois jogadores disputem 

a final. O jogo pode ser repetido com a variação “Dança das Cadeiras Cooperativa”, 

onde os alunos que ficaram sem cadeira podem sentar-se no colo dos que 

conseguiram cadeiras. Neste caso é importante verificar se todas as cadeiras estão 

em boas condições para suportarem o excesso de peso. Outra possibilidade é realizar 

a versão sugerida por Freitas (2009, p.30), que implica em disputar uma cadeira livre 

https://www.youtube.com/watch?v=2RBVi4b3dQw
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e ao conseguir repetir uma frase que reinicia a brincadeira, que pode ser: “Eu 

sentei...no jardim...com meu amigo...” e completa-se com o nome de um colega. 

3.7.9 Aula 13 – Jogo de tabuleiro, jogo dramático e jogo cooperativo  

 

CONTEÚDO 

Conteúdo Estruturante: Jogos e Brincadeiras; Conteúdo Básico: Jogos de Tabuleiro, 

Jogos Dramáticos e Jogos Cooperativos; Conteúdos Específicos: Um jogo de 

tabuleiro: xadrez, um jogo dramático: mímica e um jogo cooperativo: volençol 

OBJETIVO 

 Proporcionar aos alunos uma prática de um jogo de tabuleiro, onde entrem em 

contato com o xadrez e compartilhem experiências, bem como descubram os 

movimentos de algumas peças. Oportunizar a experiência de um jogo dramático onde 

os alunos exercitem a criatividade e a desenvolvam a intuição. Promover a vivência 

de um jogo cooperativo onde é necessária a ação conjunta de todos os integrantes da 

equipe para atingirem os resultados. 

MATERIAL 

Tabuleiros e peças de xadrez disponíveis na escola. Giz. Uma lista com nomes 

de histórias e/ou filmes infantis recentes. Dois lençóis iguais. Uma bola de vôlei. 

DESCRIÇÃO 

Xadrez - Inicialmente o professor verifica se há alunos que saibam jogar 

xadrez. Caso isto aconteça, estes alunos serão monitores e orientarão dois outros 

jogadores como se joga. Caso haja apenas um jogo de xadrez, o professor conduzirá 

uma dinâmica para ensinar os movimentos das peças. Para isso poderá usar o giz 

para desenhar 5x5 quadrados no chão de um tamanho que um aluno possa ficar 

dentro, para mostrar o movimento das peças. Outra opção seria levar impressos os 

movimentos das peças, como os desenhos disponíveis em: 

http://www.soxadrez.com.br/conteudos/movimentos/ 

http://www.soxadrez.com.br/conteudos/movimentos/
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Mímica – A turma é dividida em dois grupos. Dois alunos, um de cada grupo 

são sorteados para iniciar o jogo. O professor cochichará no ouvido de cada um o 

título da história ou filme infantil de uma lista, e marcará com o número 1 o título dado 

à equipe 1 e 2 no título dado à equipe 2. O aluno da equipe 1 representará o título 

para a sua equipe através de gestos e expressões faciais – mímica – sem falar nem 

escrever nenhuma palavra. Se a equipe descobrir o título marcará um ponto. O 

professor poderá determinar um tempo máximo para as tentativas.  

Volençol – Trata-se de um jogo de vôlei onde em vez de cada jogador bater 

na bola sozinho será usado um lençol no qual todo o time está segurando uma ponta 

e estenderá com força para lançar a bola por cima da rede em direção à quadra 

adversária. Os jogadores devem se deslocar em conjunto na direção da bola e 

coordenar a puxada nas extremidades e laterais do lençol para conseguirem o 

movimento adequado ao impulso.  

3.7.10 Aula 14 – Apresentação de imagens de jogos e brincadeiras com atividades 

de Expressão Corporal 

 

CONTEÚDO 

Visão geral do conteúdo estruturante Jogos e Brincadeiras através da 

realização de prática de Expressão Corporal. 

OBJETIVO 

Levar ao conhecimento dos alunos todos os quarenta e quatro conteúdos 

específicos compreendidos pelo conteúdo estruturante Jogos e Brincadeiras segundo 

as DCE. Estimular os alunos a imitarem a posições corporais dos protagonistas das 

imagens que serão apresentadas, orientando-os com técnicas de Expressão Corporal. 

MATERIAL 

Computador com Datashow ou Computador Multimídia (Projetor com 

computador distribuído pelo programa Proinfo). Apresentação de slides montadas 

com as imagens sugeridas para Jogos e Brincadeiras disponibilizada através de link 

no tópico “Materiais”. Tablete educacional, câmera digital e ou aparelho de telefone 

celular com câmera. 
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DESCRIÇÃO 

A sala será preparada com antecedência para permitir a montagem rápida do 

equipamento, sendo que as janelas serão preparadas para permitirem o 

escurecimento do ambiente o suficiente para as imagens ficarem nítidas e ao mesmo 

tempo permitirem que os alunos que imitarem os protagonistas das imagens 

projetadas possam ser fotografados. 

A atividade consistirá na projeção das imagens dos vários jogos e brincadeiras. 

Em paralelo ocorrerá a dinâmica de imitação dos jogadores e praticantes que 

aparecem nas fotografias, seguido de um registro fotográfico feito pelo professor e por 

alguns alunos com as câmeras digitais disponíveis.  Os alunos serão orientados a 

fazerem recriações a partir das imagens projetadas, tornando-se “estátuas vivas” que 

representem os corpos das pessoas que aparecem nas fotos projetadas. 

Para organizar a dinâmica e permitir a rotatividade de funções e ações o professor 

utilizará os seguintes encaminhamentos: 

 Uma fila de alunos prontos para imitarem os protagonistas das fotos. A cada 

foto projetada o número certo de participantes seguindo a ordem da fila “entrará 

em cena” e imitará a ação registrada na foto, sendo que o primeiro da fila será 

o responsável por dizer quem imitará quem (há fotos onde aparecem mais de 

uma pessoa). Caso haja só uma pessoa na imagem projetada quem estiver na 

vez imita a posição corporal da pessoa na imagem. 

 Depois de ter imitado alguém o aluno entra na fila dos fotógrafos. Imaginando 

que haja duas câmeras (uma do tablete do professor e outra digital da escola, 

ou uma de um celular de um aluno), o aluno que acabou de fotografar explica 

para o aluno fotografado como funciona o aparelho para que ele tire a próxima 

foto. 

 O professor também poderá apenas fotografar e passar os slides permitindo 

que todos imitem todas as imagens, sempre destacando qual pessoa deve ser 

imitada nas fotos onde aparecem mais pessoas. 

 Caso haja interesse do professor em compartilhar a experiência, o mesmo 

poderá convidar outros professores que estejam em hora-atividade, 

pedagogos, direção ou agentes educacionais disponíveis para fotografarem 

com seus celulares. Neste caso é essencial que estes convidados, e mesmo 



73 
 

alunos que fotografarem com seus próprios aparelhos se comprometam a não 

publicarem estas imagens em redes sociais, pois para isto seria necessário que 

para cada menor que aparecesse nas imagens tivesse preenchida e assinada 

pelos pais do aluno uma autorização de uso da imagem, conforme modelo 

disponível em:  

http://www.nre.seed.pr.gov.br/uniaodavitoria/arquivos/File/CRTE/Documentos/

Autorizacao_imag.doc 

 Ao final da apresentação as fotos digitais tiradas devem ser baixadas e 

agrupadas em uma única pasta com o nome Jogos e Brincadeiras, e uma 

seleção prévia poderá ser feita para excluir fotos muito ruins ou que não 

registrem recriações dos movimentos que eram os objetivos do registro. 

 

3.7.11 Aula 15 – Preenchimento de alguns quadros do álbum Jogos e Brincadeiras 

CONTEÚDO 

Conteúdo estruturante Jogos e Brincadeiras e conteúdos específicos 

relacionados. 

OBJETIVO 

Ampliar o conhecimento dos alunos sobre os jogos e brincadeiras, a posição 

que o corpo assume durante a sua prática, os materiais e locais necessários através 

da visualização das imagens apresentadas na aula anterior, manipulação de imagens 

impressas, consulta a livros e revistas e observação de figuras em cartazes, etc. 

MATERIAL 

Computador com Datashow ou Computador Multimídia (Projetor com 

computador distribuído pelo programa Proinfo). Apresentação de slides montadas 

com as imagens sugeridas para Jogos e Brincadeiras disponibilizada através de link 

no tópico “Materiais”. Imagens produzidas na aula anterior. Revistas, jornais, manuais 

e livros antigos, etc. para recorte. Tesoura. Cola. Lápis de cores. Lápis para desenho. 

 

DESCRIÇÃO 

http://www.nre.seed.pr.gov.br/uniaodavitoria/arquivos/File/CRTE/Documentos/Autorizacao_imag.doc
http://www.nre.seed.pr.gov.br/uniaodavitoria/arquivos/File/CRTE/Documentos/Autorizacao_imag.doc
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Nesta aula o propósito é que os alunos realizem o preenchimento de alguns 

quadros do álbum Jogos e Brincadeiras usando diferentes formas de preenchimento. 

As imagens dos slides podem ser reapresentadas e em seguida as fotos tiradas das 

recriações feitas pelos alunos, como fonte de inspiração para aqueles que quiserem 

utilizar o desenho como forma de preenchimento. Outra possibilidade é o uso de 

revistas, jornais, manuais e livros antigos, etc. de onde possam ser recortadas figuras 

de Jogos e Brincadeiras para colarem nos locais destinados para tal no álbum 

correspondente. Outra opção, caso haja este recurso, seria a impressão de fotografias 

tiradas na aula anterior, e a posterior colagem destas fotografias no álbum. Outra 

possibilidade seria a distribuição do arquivo digital do álbum e o preenchimento virtual 

usando imagens da internet sugeridas no tópico Materiais, e posterior impressão do 

álbum preenchido. Neste caso é importante lembrar que este procedimento pode ser 

realizado em computadores com o sistema operacional Windows e aplicativo Microsoft 

Office Word 2010 em diante. Os alunos também devem ser alertados de que os álbuns 

preenchidos com imagens encontradas na internet devem ter uso exclusivamente 

pedagógico, isto é, não podem ser publicados em redes sociais ou impressos e 

comercializados, uma vez que toda imagem possui direitos autorais. No entanto a 

publicação em redes sociais pode ser realizada se as imagens forem preenchidas 

pelos próprios alunos com desenhos e gravuras de autoria própria. Também é 

necessário lembrar que embora muitas crianças e jovens tenham perfis em redes 

sociais, a maioria destas redes sociais deixa bem claro nos termos de uso, que podem 

ser acessados ao criar ou nas configurações da conta, que só podem criar perfis 

pessoas com mais de 18 anos. 

 

3.7.12 Aula 16 – Brinquedos cantados: Cavalos trotando, La bela polenta, Cavalo 

guloso, História da serpente 

 

CONTEÚDO 

 Conteúdo Estruturante: Dança; Conteúdo Básico: Brinquedos cantados nos 

quais há gestos e movimentos corporais; Conteúdos Específicos: Cavalos Trotando, 

La Bela Polenta, Cavalo Guloso e História da Serpente. 
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OBJETIVO 

 Proporcionar a experiência rítmica e motora de algumas canções infantis com 

coreografias. 

MATERIAL 

 Nenhum material é necessário. 

DESCRIÇÃO 

 Cavalos trotando – Alunos dispostos em círculo, frente para o centro. Todos 

cantam a da canção conforme letra abaixo e fazem os movimentos descritos: 

Quando se quer do frio esquentar, 

Põe-se os cavalos a trotar: 

Cavalos! Trotando! Uma pata! (Todos começam a bater um pé no chão sem parar). 

Quando se quer do frio esquentar, 

Põe-se os cavalos a trotar: 

Cavalos! Trotando! Duas patas! (Todos começam a bater os dois pés 

alternadamente no chão sem parar). 

Quando se quer do frio esquentar, 

Põe-se os cavalos a trotar: 

Cavalos! Trotando! três patas! (Todos continuam marchando e passam a bater uma 

mão na coxa fazendo barulho de palmas, sem parar). 

Quando se quer do frio esquentar, 

Põe-se os cavalos a trotar: 

Cavalos! Trotando! Quatro patas! (Todos continuam marchando e batendo uma mão 

na coxa e passam a bater a outra mão na outra coxa, sem parar). 

 

Outros movimentos podem ser sugeridos por alunos e a intenção seria ver quem 

consegue permanecer sem parar fazendo os movimentos propostos. 

Para pegar o ritmo e a melodia da canção é possível assistir a versão disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=GSQJ89b1N6E embora sugere-se que o ritmo 

seja um pouco mais rápido e os movimentos mais sonoros. 

 

Cavalo guloso – Este brinquedo cantado a ser realizado em forma de roda também 

https://www.youtube.com/watch?v=GSQJ89b1N6E
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tem uma série de movimentos que  podem ser bem divertidos. A formação inicial 

deve ser em círculo e os participantes devem estar com os pés lateralmente 

afastados. Ao começar a cantar os alunos dão dois passos para a direita no ritmo da 

música e depois dois passos para a esquerda, de acordo com a orientação na letra 

da canção: 

Era um cavalo guloso que comia capim. (Dois passos para a direita). 

De tanto comer capim, sua patinha ficou assim (Dois passos para a esquerda). 

(O pé direito é apontado para dentro e o refrão se repete). 

Era um cavalo guloso que comia capim. (Dois passos para a direita, mantendo o pé 

direito virado para dentro). 

De tanto comer capim, sua patinha ficou assim (Dois passos para a esquerda, 

mantendo o pé direito virado para dentro). 

(A ponta do pé esquerdo também é voltada para dentro e o refrão reinicia). 

Era um cavalo guloso que comia capim. (Dois passos para a direita). 

De tanto comer capim, sua patinha ficou assim (Dois passos para a esquerda). 

(O braço direito é projetado para frente e o antebraço é flexionado com a mão se 

aproximando da barriga). 

Era um cavalo guloso que comia capim. (Dois passos para a direita), 

De tanto comer capim, sua patinha ficou assim (Dois passos para a esquerda) 

(O braço esquerdo é projetado para frente e o antebraço é flexionado com a mão se 

aproximando da barriga). 

Esta sequência se repete várias vezes, incluindo cabeça, ombro, “poupança” 

(bumbum), e outras partes do corpo até a língua, quando se canta com a língua para 

fora e a brincadeira se encerra com um grito “e daí o cavalo morreu!”, quando todos 

caem no chão fingindo-se de mortos. 

A versão disponível em https://www.youtube.com/watch?v=vxu1PCM7a7Y mostra a 

organização e a movimentação semelhantes à que será proposta nesta atividade. 

 

La bela polenta – Esta canção de origem italiana é até usada em danças folclóricas 

e uma adaptação para brinquedo cantado também é muito divertida. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vxu1PCM7a7Y
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La Bela Polenta 

 

Quando se planta la bela polenta, la bela polenta, (Acompanhamento da letra com 

palmas). 

Se planta cosi. Se planta cosi. (Os alunos devem se abaixar e simular o movimento 

de plantar). 

 

Refrão 

Oh!, oh!, oh!, bela polenta cosi. 

Tcha - tcha - pum. (Acompanhamento da letra com palmas). 

Tcha - tcha - pum. (Acompanhamento da letra com palmas). 

Tcha - tcha - pum - pum - pum. (Acompanhamento da letra com palmas). 

 

Quando se cresce la bela polenta, la bela polenta, (Os alunos devem se abaixar e 

levantar projetando as mãos para cima, simulando o movimento de crescimento do 

milho). 

Se cresce cosi, se planta cosi, se cresce cosi. (A medida em que a canção progride 

os primeiros movimentos também vão se repetindo. Então os alunos devem refazer 

e movimento de plantar e acrescentar o movimento de crescer). 

 

(Refrão) 

 

Quando se flora la bela polenta, la bela polenta, (Movimento alternado dos dedos 

enquanto as mãos descem do ponto em que haviam chegado no movimento 

anterior, até que os braços cheguem ao lado do corpo). 

Se flora cosi, se planta cosi, se cresce cosi, (Movimentos imitando plantar, crescer e 

florescer). 

se flora cosi. 

 

(Refrão). 

 

Quando se talha la bela polenta, la bela polenta, (Movimento de cortar imitando o 

que se faz com uma foice). 
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Se talha cosi, se planta cosi, se cresce cosi, se flora cosi, se talha cosi. (movimento 

de cortar, plantar, crescer, florescer e cortar novamente). 

 

(Refrão) 

 

Quando se moe la bela polenta, la bela polenta, (movimento de moer). 

Se moe cosi, e planta cosi, se cresce cosi, 

se flora cosi, se talha cosi, se moe cosi. 

 

(Refrão) 

 

Quando cose la bela polenta, la bela polenta, (Movimento de cozinhar, como se 

mexesse a polenta numa panela). 

Se cose cosi, se planta cosi, se cresce cosi, 

se flora cosi, se talha cosi, se moe cosi, 

se cose cosi. 

 

(Refrão) 

 

Quando se manja la bela polenta, la bela polenta, (movimento de comer). 

Se manja cosi, se planta cosi, se cresce cosi, 

se flora cosi.Se talha cosi, se moe cosi, 

se cose cosi, se manja cosi. 

 

(Refrão) 

 

Quando se gusta la bela polenta, la bela polenta, (Movimento passando a mão na 

barriga). 

Se gusta cosi, se planta cosi, se cresce cosi, 

se flora cosi, se talha cosi, se moe cosi, se cose cosi, 

se manja cosi, se gusta cosi. 

 

(Refrão) 

 



79 
 

Quando se enche la bela paciência, la bela paciência, (movimento como se 

carregasse um saco cheio). 

Se perde cosi, se planta cosi, se cresce cosi, 

se flora cosi, se talha cosi, se moe cosi, 

se cose cosi, se manja cosi, se gusta cosi. 

 

Oh! Oh! Oh! Bela polenta cosi! 

Tcha - tcha - pum. 

Tcha - tcha - pum. 

Tcha - tcha - pum -tcha - tcha – pum 

 

Fonte da letra: http://letras.mus.br/cancoes-escoteiras/632561/ 

 

Uma apresentação de um grupo folclórico italiano pode ser assistida para a 

assimilação da melodia em: 

https://www.youtube.com/watch?v=-tOdDgq82f0 

 

História da Serpente – Nesta brincadeira um voluntário é chamado para iniciar e os 

demais permanecem sentados apenas cantando até que chegue a sua vez de 

participarem. O voluntário começa caminhando entre os demais imitando a serpente 

e quando a letra chega na parte “você também” ele escolhe alguém para somar-se 

ao “trenzinho” que será formado a medida que mais participantes sejam chamados. 

Esta é a história da serpente 

Que desceu do morro 

Para procurar um pedaço do seu rabo 

Você também, você também, 

Faz parte do seu rabão 

Esta é a história da serpente 

Que desceu do morro 

Para procurar um pedaço do seu rabo 

Você também, você também, 

Faz parte do seu rabão 

http://letras.mus.br/cancoes-escoteiras/632561/
https://www.youtube.com/watch?v=-tOdDgq82f0
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Fonte da letra: http://letras.mus.br/sucessos-da-minha-escolinha/777868/ 

Uma versão da canção para assimilação da melodia está disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=iOSsKJT0lm0 

3.7.13 Aula 17 – Dance conforme a música: vários ritmos e estilos e um comando 

para movimentar apenas determinado membro ou parte do corpo. 

 

CONTEÚDO 

Conteúdo Estruturante: Dança; Conteúdo Básico: Danças folclóricas, Danças de 

Salão, Danças de rua; Conteúdos Específicos: Fandango, quadrilha, frevo, samba de 

roda, baião, carimbó, valsa, forró, vanerão, samba, salsa, break, funk, locking, 

popping, ragga. 

OBJETIVO 

Desafiar os alunos a se movimentarem de acordo com o comando para utilizarem 

determinada parte do corpo e em sincronia com o ritmo tocado que será alternado 

através da execução de vários estilos musicais. 

MATERIAL 

Aparelho de som ou computador com caixas de som e um conjunto de músicas de 

vários tipos diferentes. 

DESCRIÇÃO 

 Esta aula de dança será realizada com a ajuda de um conjunto de músicas 

previamente selecionadas pelo professor, que deverá agrupar em uma sequência que 

alterne estilos e ritmos musicais para tornar a atividade dinâmica. Organizados 

distribuídos pelo espaço disponível os alunos deverão tentar mover apenas a parte do 

corpo “convidada” para dançar e deverão tentar adequar o ritmo dos movimentos 

criados ao definido pela música. Assim, por exemplo, o professor tocará o ritmo baião 

e pedirá o movimento das mãos. Deixará a música por alguns minutos e em seguida 

mudará para rock e dará o comando para movimentarem apenas a perna esquerda. 

Assim a sequência seguirá com a exploração das diversas partes do corpo e também 

do corpo todo com o comando “mexendo tudo”, ou similar. Para a mesma música o 

http://letras.mus.br/sucessos-da-minha-escolinha/777868/
https://www.youtube.com/watch?v=iOSsKJT0lm0
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professor também poderá dar diferentes comandos como “pé esquerdo e braço 

direito”, ou “as duas mãos produzindo um som”, onde o aluno poderá bater palmas ou 

bater as mãos no próprio corpo. As músicas a serem utilizadas ficam a critério do 

professor, que poderá usar as do seu próprio acervo ou localizá-las em sítios como 

do You Tube: https://www.youtube.com/?gl=BR e convertê-las para o formato mp3 ou 

mp4 que podem ser executados por notebooks ou aparelhos de som mais modernos, 

usando uma página que faz a conversão online, como por exemplo: 

http://www.clipconverter.cc/pt/ 

  

3.7.14 Aula 18 – Sapateado 

CONTEÚDO 

 Conteúdo Estruturante: Dança; Conteúdo Básico: Danças de Salão; Conteúdos 

Específicos: Sapateado. 

OBJETIVO 

 Desenvolver o ritmo, a coordenação motora e a criatividade através da 

montagem de pequenas coreografias. 

MATERIAL 

 Computador e Datashow ou Projetor Multimídia (Proinfo). Vídeos citados na 

descrição ou outros similares conforme a preferência do professor. 

DESCRIÇÃO 

 Nesta aula os alunos assistirão a alguns trechos previamente selecionados pelo 

professor dos vídeos citados a seguir. O professor deve, na preparação da aula, 

acessar, converter, baixar e assistir os vídeos sugeridos. Ao assisti-los deve marcar o 

tempo de execução dos trechos que considerar relevantes para o trabalho a ser 

proposto. Ao iniciar a aula explica que primeiro os alunos terão que observar 

atentamente os vídeos porque a atividade a ser realizada em seguida dependerá do 

que perceberem e entenderem dos filmes. Em seguida fará a apresentação de trechos 

dos vídeos: 

https://www.youtube.com/?gl=BR
http://www.clipconverter.cc/pt/
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 “Sapateado”, disponível em: 

http://www.educacaofisica.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=687

1 

“Irmãs metralhas”, disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=cgUKSygeFko  

“Fred Astaire Gene Kelly - The Babbitt and the Bromide”, disponível em: 

http://www.youtube.com/watch?v=G3lAM_L3jR0 

“Legendary Tap Dancers - Tribute to Honoree Sammy Davis, Jr. - Kennedy 

Center Honors, 1987 {32}” disponível em: 

http://www.youtube.com/watch?v=RIpu8zr5qKI 

Em seguida o professor explicará aos alunos que o desafio consiste em formarem 

grupos, trios ou duplas e montarem uma pequena apresentação onde o propósito é 

dançar sapateado e fazer movimentos sincronizados ou alternados. 

Depois de um tempo de preparação e ensaios os alunos apresentam a sua 

coreografia. 

 

3.7.15 Aula 19 – Apresentação de imagens de Dança com atividades de Expressão 

Corporal 

 

CONTEÚDO 

Visão geral do conteúdo estruturante Dança através da realização de prática 

de Expressão Corporal. 

OBJETIVO 

Levar ao conhecimento dos alunos todos os trinta e sete conteúdos específicos 

compreendidos pelo conteúdo estruturante Dança segundo as DCE. Estimular os 

alunos a imitarem a posições corporais dos protagonistas das imagens que serão 

apresentadas, orientando-os com técnicas de Expressão Corporal. 

MATERIAL 

http://www.educacaofisica.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=6871
http://www.educacaofisica.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=6871
http://www.youtube.com/watch?v=cgUKSygeFko
http://www.youtube.com/watch?v=G3lAM_L3jR0
http://www.youtube.com/watch?v=RIpu8zr5qKI
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Computador com Datashow ou Computador Multimídia (Projetor com 

computador distribuído pelo programa Proinfo). Apresentação de slides montadas 

com as imagens sugeridas para Dança disponibilizada através de link no tópico 

“Materiais”. Tablete educacional, câmera digital e ou aparelho de telefone celular com 

câmera. 

DESCRIÇÃO 

A sala será preparada com antecedência para permitir a montagem rápida do 

equipamento, sendo que as janelas serão preparadas para permitirem o 

escurecimento do ambiente o suficiente para as imagens ficarem nítidas e ao mesmo 

tempo permitirem que os alunos que imitarem os protagonistas das imagens 

projetadas possam ser fotografados. 

A atividade consistirá na projeção das imagens das várias danças. Em paralelo 

ocorrerá a dinâmica de imitação dos jogadores e praticantes que aparecem nas 

fotografias, seguido de um registro fotográfico feito pelo professor e por alguns alunos 

com as câmeras digitais disponíveis.  Os alunos serão orientados a fazerem 

recriações a partir das imagens projetadas, tornando-se “estátuas vivas” que 

representem os corpos das pessoas que aparecem nas fotos projetadas. 

Para organizar a dinâmica e permitir a rotatividade de funções e ações o professor 

utilizará os seguintes encaminhamentos: 

 Uma fila de alunos prontos para imitarem os protagonistas das fotos. A cada 

foto projetada o número certo de participantes seguindo a ordem da fila “entrará 

em cena” e imitará a ação registrada na foto, sendo que o primeiro da fila será 

o responsável por dizer quem imitará quem (há fotos onde aparecem mais de 

uma pessoa). Caso haja só uma pessoa na imagem projetada quem estiver na 

vez imita a posição corporal da pessoa na imagem. 

 Depois de ter imitado alguém o aluno entra na fila dos fotógrafos. Imaginando 

que haja duas câmeras (uma do tablete do professor e outra digital da escola, 

ou uma de um celular de um aluno), o aluno que acabou de fotografar explica 

para o aluno fotografado como funciona o aparelho para que ele tire a próxima 

foto. 
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 O professor também poderá apenas fotografar e passar os slides permitindo 

que todos imitem todas as imagens, sempre destacando qual pessoa deve ser 

imitada nas fotos onde aparecem mais pessoas. 

 Caso haja interesse do professor em compartilhar a experiência, o mesmo 

poderá convidar outros professores que estejam em hora-atividade, 

pedagogos, direção ou agentes educacionais disponíveis para fotografarem 

com seus celulares. Neste caso é essencial que estes convidados, e mesmo 

alunos que fotografarem com seus próprios aparelhos se comprometam a não 

publicarem estas imagens em redes sociais, pois para isto seria necessário que 

para cada menor que aparecesse nas imagens tivesse preenchida e assinada 

pelos pais do aluno uma autorização de uso da imagem, conforme modelo 

disponível em:  

http://www.nre.seed.pr.gov.br/uniaodavitoria/arquivos/File/CRTE/Documentos/

Autorizacao_imag.doc 

 Ao final da apresentação as fotos digitais tiradas devem ser baixadas e 

agrupadas em uma única pasta com o nome Dança, e uma seleção prévia 

poderá ser feita para excluir fotos muito ruins ou que não registrem recriações 

dos movimentos que eram os objetivos do registro. 

 

3.7.16 Aula 20 – Preenchimento de alguns quadros do álbum Dança 

CONTEÚDO 

Conteúdo estruturante Dança e conteúdos específicos relacionados. 

OBJETIVO 

Ampliar o conhecimento dos alunos sobre as danças, a posição que o corpo 

assume durante a sua prática, os materiais e locais necessários através da 

visualização das imagens apresentadas na aula anterior, manipulação de imagens 

impressas, consulta a livros e revistas e observação de figuras em cartazes, etc. 

MATERIAL 

Computador com Datashow ou Computador Multimídia (Projetor com 

computador distribuído pelo programa Proinfo). Apresentação de slides montadas 

com as imagens sugeridas para Dança disponibilizada através de link no tópico 

http://www.nre.seed.pr.gov.br/uniaodavitoria/arquivos/File/CRTE/Documentos/Autorizacao_imag.doc
http://www.nre.seed.pr.gov.br/uniaodavitoria/arquivos/File/CRTE/Documentos/Autorizacao_imag.doc
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“Materiais”. Imagens produzidas na aula anterior. Revistas, jornais, manuais e livros 

antigos, etc. para recorte. Tesoura. Cola. Lápis de cores. Lápis para desenho. 

 

DESCRIÇÃO 

Nesta aula o propósito é que os alunos realizem o preenchimento de alguns 

quadros do álbum Dança usando diferentes formas de preenchimento. As imagens 

dos slides podem ser reapresentadas e em seguida as fotos tiradas das recriações 

feitas pelos alunos, como fonte de inspiração para aqueles que quiserem utilizar o 

desenho como forma de preenchimento. Outra possibilidade é o uso de revistas, 

jornais, manuais e livros antigos, etc. de onde possam ser recortadas figuras de Dança 

para colarem nos locais destinados para tal no álbum correspondente. Outra opção, 

caso haja este recurso, seria a impressão de fotografias tiradas na aula anterior, e a 

posterior colagem destas fotografias no álbum. Outra possibilidade seria a distribuição 

do arquivo digital do álbum e o preenchimento virtual usando imagens da internet 

sugeridas no tópico Materiais, e posterior impressão do álbum preenchido. Neste caso 

é importante lembrar que este procedimento pode ser realizado em computadores 

com o sistema operacional Windows e aplicativo Microsoft Office Word 2010 em 

diante. Os alunos também devem ser alertados de que os álbuns preenchidos com 

imagens encontradas na internet devem ter uso exclusivamente pedagógico, isto é, 

não podem ser publicados em redes sociais ou impressos e comercializados, uma vez 

que toda imagem possui direitos autorais. No entanto a publicação em redes sociais 

pode ser realizada se as imagens forem preenchidas pelos próprios alunos com 

desenhos e gravuras de autoria própria. Também é necessário lembrar que embora 

muitas crianças e jovens tenham perfis em redes sociais, a maioria destas redes 

sociais deixa bem claro nos termos de uso, que podem ser acessados ao criar ou nas 

configurações da conta, que só podem criar perfis pessoas com mais de 18 anos. 

3.7.17 Aula 21 – Ginástica Artística/Olímpica: rolamento, parada de cabeça, vela, 

parada de mão, estrela e pirueta. 

 

CONTEÚDO 

 Ginástica Artística/Olímpica. Alguns movimentos da ginástica de solo. 
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OBJETIVO 

 Ensinar alguns movimentos básicos da ginástica de solo. 

MATERIAL 

 Colchões e colchonetes disponíveis, banco de madeira. 

DESCRIÇÃO 

 Rolamento – Os alunos formam fila indiana próxima a pilha de colchões ou 

colchonetes agrupados e tem por objetivo se aproximarem e fazerem uma 

cambalhota, onde deverão colocar as mãos no chão, a cabeça entre as mãos e 

rolarem para frente sobre os colchões flexionando a coluna e realizando o rolamento 

com as costas apoiadas no chão. Em seguida, a uma distância suficiente para pegar 

impulso, fazem uma pequena corrida de aproximação e repetem a cambalhota 

buscando realizá-la com mais desenvoltura e segurança.   

 Parada de cabeça – A fila se aproximará novamente dos colchões e o aluno 

que estiver na vez se aproximará, colocará as mãos espalmadas e a cabeça no chão 

de modo a fazer uma base triangular. A partir desta posição fará o rolamento como no 

exercício anterior. Depois que todos passarem pela primeira etapa o professor 

explicará que a saída do movimento que será realizado será o rolamento. Em seguida 

auxiliará os alunos a estenderem as pernas para cima e tentarem a parada de cabeça, 

procurando atingir o equilíbrio. Cada aluno poderá passar mais de uma vez pela 

realização da parada de cabeça, até que algum consiga. 

Parada de mão – Com a mesma organização do exercício anterior, no passo 

seguinte, os alunos tentarão realizar a parada de mão, apoiando-se apenas em dois 

pontos. Ao sinalizarem o professor deve acompanhar o movimento de saída através 

do rolamento dando a segurança e correção que forem necessárias. Caso algum 

aluno já saiba e tenha habilidade e equilíbrio para realizar a parada de mão ele pode 

ser estimulado a caminhar com as mãos, aumentando o nível de dificuldade. 

Vela – Na mesma organização os alunos deitarão no colchão, projetarão os 

pés para cima flexionando a coluna e calçarão o corpo apoiando os cotovelos no chão 

e as mãos nos quadris. Tentarão, nesta posição, estender as pernas e os pés 

tornando-os mais verticais possível. A saída é feita a partir desta posição fazendo o 
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rolamento ao contrário e tentando dar impulso para levantar sem colocar as mãos no 

chão. 

Estrela – Este movimento comum da ginástica é bem conhecido e 

provavelmente alguns alunos já farão sem dificuldade. Entretanto para os iniciantes 

pode-se fazer uma progressão pedagógica onde iniciem alternando pés, mãos e pés 

no chão praticamente sem perder os quatro pontos de apoio, e seguir acelerando o 

movimento e diminuindo o contato seguido, até chegar no movimento de estrela, no 

qual o aluno deverá fazer uma breve corrida de aproximação, colocar uma das mãos 

no chão seguida da outra, girar lateralmente passando os pés acima da cabeça e em 

seguida voltar com um pé depois o outro completando o giro. 

Pirueta com apoio – Avaliando o desempenho do grupo o professor pode 

ainda propor a realização da pirueta com segurança e apoio num banco de madeira 

(banco sueco). Neste caso os alunos farão uma breve corrida de aproximação 

colocarão as duas mãos sobre o banco que deverá estar atravessado na frente dos 

colchões, e fará o movimento semelhante ao do rolamento, com a diferença que 

apoiará as costas sobre as mãos do professor e de um outro colega que ficará do 

outro lado. A medida que sentir que alguns alunos conseguem fazer a pirueta com 

facilidade o professor e o outro aluno segurança apenas permanecerão abaixados na 

posição necessária para dar suporte se preciso. 

  

 

3.7.18 Aulas 22 e 23 – Ginástica Circense e Rítmica: malabares, pirâmide humana e 

fita. 

 

CONTEÚDO 

Conteúdo Estruturante: Ginástica; Conteúdo Básico: Ginástica Rítmica e Ginástica 

Circense; Conteúdos Específicos: Fita com foguetinho, Malabares e Pirâmide Humana 

OBJETIVO 

Proporcionar a vivência de atividades circenses e trabalhar coordenação, agilidade, 

equilíbrio e criatividade.  
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MATERIAL 

Uma medida de um copinho de 200ml de Painço, um saquinho de plástico para 200g 

e dois balões nº7 por aluno. Jornais velhos e folhas de papel crepom, barbante e 

tesouras. 

 

DESCRIÇÃO 

 Malabares – Inicialmente serão confeccionadas as bolinhas para a realização 

da atividade. Uma medida de um copo de 250ml de painço é colocada em um 

saquinho de plástico de 200g que é amarrado com um nó e em seguida a sobra da 

ponta do saquinho é cortada próximo ao nó. Um dos balões vazio é cortado no 

“pescoço”, ou seja, deixa-se a parte esférica do balão e corta-se a ponta alongada 

onde se coloca a boca para encher. Usa-se este balão para “vestir” o saquinho de 

painço, deixando apenas um pequeno furo onde foi cortada a ponta do balão. Usa-se 

o mesmo procedimento anterior com o segundo balão, tomando o cuidado para cobrir 

o furo deixado pelo primeiro. O resultado será uma bolinha perfeita para o uso como 

malabares. Depois de pronta a bolinha pode ser assinada ou personalizada com 

desenhos feitos com caneta esferográfica. Caso seja possível solicitar mais material, 

podem ser feitas mais bolinhas para cada participante, caso contrário a atividade pode 

ser conduzida com o compartilhamento da bolinha feita para cada aluno. Os alunos 

serão organizados em círculo e inicialmente devem jogar a bolinha para quem estiver 

na sua direita até que a bolinha de a volta completa e chegue ao dono. Repete-se 

para a esquerda. Depois, iniciando com a metade do número de bolinhas um jogador 

A começa passando uma bolinha para outro qualquer, o J por exemplo, que passará 

para o F, e este para o D..e assim sucessivamente sem que um mesmo jogador pegue 

na mesma bolinha duas vezes até que o último devolva a bolinha para o A que iniciou 

o lançamento. Repete-se então sendo que o A passará uma bolinha para o J e quando 

este passá-la ao F receberá outra bolinha do A, que continuará jogando bolinhas para 

o J até receber a primeira que jogou e continuar o jogo. Depois que o movimento for 

assimilado, ou seja, que cada jogador tenha memorizado de quem recebe e para 

quem passa, aumenta-se o número de bolinhas. Depois pode-se trabalhar em duplas 

alternando diferentes tipos de lançamento e recepção com duas bolinhas, e permitindo 

que um dos componentes da dupla experimente lançar as duas bolinhas ao ar e pegá-
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las novamente de diferentes formas. A seguir são formados trios e novas dinâmicas 

são exploradas. A aula pode se encerrar com pequenas apresentações voluntárias de 

grupos, trios, duplas ou indivíduos. 

 Foguetinho para versão adaptada de fita da Ginástica Rítmica Desportiva 

– A atividade consiste produzir um brinquedo para utilizar em uma versão adaptada 

de Ginástica Rítmica Desportiva com fita para depois fazer a prática. Para fazer o 

brinquedo uma folha de jornal deve ser dobrada várias vezes como se estivesse sendo 

enrolada, até ficar em forma de uma tira de mais ou menos dois centímetros de largura 

e a extensão da largura da folha. Esta tira é dobrada ao meio. O papel crepom é 

enrolado e cortado em “fatias”. Desenrola-se a ponta destas fatias que são 

posicionadas sobre a tira de jornal. Em seguida a tira de jornal é enrolada prendendo 

as pontas do papel crepom, e formará um pequeno canudo que terá em uma das 

pontas as tiras de papel crepom que formarão a “cauda” do foguetinho. Isto feito o 

canudo é amarrado com um barbante de mais ou menos um metro, que permitirá que 

o foguetinho seja girado e lançado como se faz com a fita na GRD. 

 

Com o “foguetinho” pronto desafia-se os alunos a lançarem para cima com uma mão 

e pegarem com a outra. Depois dois alunos frente à frente em uma distância de 5m 

lançam de um para o outro simultaneamente sem deixar o foguetinho cair. Em seguida 

podem ser desafiados a lançarem para cima e enquanto está no ar fazerem algum 

movimento estético como a estrela ou rolamento, adaptando movimentos realizados 

em coreografias da GRD. 

Fonte: Prof.ª. Debora Gomes 

Pirâmide humana – Nesta atividade os alunos recebem noções de como fazer 

uma boa base em pequenos grupos, quartetos, trios ou duplas para sustentar o peso 

de um colega, bem como recebem orientações para tomarem os cuidados 

necessários quando subirem na base formada pelos colegas. Depois destas dicas e 

alertas os alunos são desafiados a “construírem” pirâmides humanas com diferentes 

estruturas e aparências. O número de componentes na base, o número de pontos de 

apoio no chão e o número de componentes no primeiro nível pode ser variado para 

que os alunos criem diferentes tipos de pirâmides. Podem ser feitas duas equipes que 
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concorram para produzir a pirâmide mais bonita ou mais resistente. Mas é 

desaconselhado que seja a mais rápida para evitar lesões ou atropelos que possam 

causar ferimentos. 

Fonte: Prof.ª. Gláucia Kronbauer 

 

3.7.19 Aula 24 – Ginástica de condicionamento físico – Aeróbica, Alongamentos, 

Pular Corda 

 

CONTEÚDO 

Conteúdo Estruturante: Ginástica; Conteúdo Básico: Ginástica de Condicionamento 

Físico; Conteúdos Específicos: Ginástica Aeróbica, Alongamentos, e Pular Corda 

OBJETIVO 

O objetivo desta aula é possibilitar aos alunos a realização de atividades de 

condicionamento físico que fazem parte da ginástica, apresentar atividades com 

músicas que servem para determinar o ritmo, e mostrar a atividade recreativa de pular 

corda como outra opção de condicionamento físico. 

MATERIAL 

 Computador com Datashow e caixinhas de som ou computador multimídia 

(Projetor Proinfo). Vídeo sugerido na descrição localizado, convertido e baixado. 

Cordas individuais e uma corda longa. 

DESCRIÇÃO 

 Aeróbica – A atividade consistirá em fazer uma aula de aeróbica de 18min 

acompanhando a “professora virtual” do vídeo disponível em: 

http://www.youtube.com/watch?v=QaYkJvP4Zz0 

 Alongamentos – Aproveitando o equipamento disponível será feita a 

apresentação da aula de onze minutos em meio de alongamentos com o professor 

português Pedro Pereira, conforme vídeo disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=QuXmJcO9UnA 

http://www.youtube.com/watch?v=QaYkJvP4Zz0
https://www.youtube.com/watch?v=QuXmJcO9UnA


91 
 

Pular Corda – Para completar esta aula será realizada a atividade de pular 

corda, em que as cordas disponíveis serão usadas para montar um circuito onde em 

cada local seja estabelecida uma forma de pular corda, seja com os pés juntos ou 

alternados, girando a corda para frente ou para trás, e a corda comprida será “boleada” 

em diferentes ritmos. O professor pode perguntar se os alunos conhecem canções 

que geralmente são cantadas ao pular corda e dizer aos alunos que cantem caso as 

conheçam. 

3.7.20 Aula 25 – Apresentação de imagens de Ginástica com atividades de 

Expressão Corporal 

 

CONTEÚDO 

Visão geral do conteúdo estruturante Ginástica através da realização de prática 

de Expressão Corporal. 

OBJETIVO 

Levar ao conhecimento dos alunos todos os vinte e um conteúdos específicos 

compreendidos pelo conteúdo estruturante Ginástica segundo as DCE. Estimular os 

alunos a imitarem a posições corporais dos protagonistas das imagens que serão 

apresentadas, orientando-os com técnicas de Expressão Corporal. 

MATERIAL 

Computador com Datashow ou Computador Multimídia (Projetor com 

computador distribuído pelo programa Proinfo). Apresentação de slides montadas 

com as imagens sugeridas para Ginástica disponibilizada através de link no tópico 

“Materiais”. Tablete educacional, câmera digital e ou aparelho de telefone celular com 

câmera. 

DESCRIÇÃO 

A sala será preparada com antecedência para permitir a montagem rápida do 

equipamento, sendo que as janelas serão preparadas para permitirem o 

escurecimento do ambiente o suficiente para as imagens ficarem nítidas e ao mesmo 

tempo permitirem que os alunos que imitarem os protagonistas das imagens 

projetadas possam ser fotografados. 
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A atividade consistirá na projeção das imagens dos vários tipos de Ginástica. Em 

paralelo ocorrerá a dinâmica de imitação dos jogadores e praticantes que aparecem 

nas fotografias, seguido de um registro fotográfico feito pelo professor e por alguns 

alunos com as câmeras digitais disponíveis.  Os alunos serão orientados a fazerem 

recriações a partir das imagens projetadas, tornando-se “estátuas vivas” que 

representem os corpos das pessoas que aparecem nas fotos projetadas. 

Para organizar a dinâmica e permitir a rotatividade de funções e ações o professor 

utilizará os seguintes encaminhamentos: 

 Uma fila de alunos prontos para imitarem os protagonistas das fotos. A cada 

foto projetada o número certo de participantes seguindo a ordem da fila “entrará 

em cena” e imitará a ação registrada na foto, sendo que o primeiro da fila será 

o responsável por dizer quem imitará quem (há fotos onde aparecem mais de 

uma pessoa). Caso haja só uma pessoa na imagem projetada quem estiver na 

vez imita a posição corporal da pessoa na imagem. 

 Depois de ter imitado alguém o aluno entra na fila dos fotógrafos. Imaginando 

que haja duas câmeras (uma do tablete do professor e outra digital da escola, 

ou uma de um celular de um aluno), o aluno que acabou de fotografar explica 

para o aluno fotografado como funciona o aparelho para que ele tire a próxima 

foto. 

 O professor também poderá apenas fotografar e passar os slides permitindo 

que todos imitem todas as imagens, sempre destacando qual pessoa deve ser 

imitada nas fotos onde aparecem mais pessoas. 

 Caso haja interesse do professor em compartilhar a experiência, o mesmo 

poderá convidar outros professores que estejam em hora-atividade, 

pedagogos, direção ou agentes educacionais disponíveis para fotografarem 

com seus celulares. Neste caso é essencial que estes convidados, e mesmo 

alunos que fotografarem com seus próprios aparelhos se comprometam a não 

publicarem estas imagens em redes sociais, pois para isto seria necessário que 

para cada menor que aparecesse nas imagens tivesse preenchida e assinada 

pelos pais do aluno uma autorização de uso da imagem, conforme modelo 

disponível em:  

http://www.nre.seed.pr.gov.br/uniaodavitoria/arquivos/File/CRTE/Documentos/

Autorizacao_imag.doc 

http://www.nre.seed.pr.gov.br/uniaodavitoria/arquivos/File/CRTE/Documentos/Autorizacao_imag.doc
http://www.nre.seed.pr.gov.br/uniaodavitoria/arquivos/File/CRTE/Documentos/Autorizacao_imag.doc
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 Ao final da apresentação as fotos digitais tiradas devem ser baixadas e 

agrupadas em uma única pasta com o nome Ginástica, e uma seleção prévia 

poderá ser feita para excluir fotos muito ruins ou que não registrem recriações 

dos movimentos que eram os objetivos do registro. 

 

3.7.21 Aula 26 – Preenchimento de alguns quadros do álbum Ginástica 

CONTEÚDO 

Conteúdo estruturante Ginástica e conteúdos específicos relacionados. 

OBJETIVO 

Ampliar o conhecimento dos alunos sobre a Ginástica, a posição que o corpo 

assume durante a sua prática, os materiais e locais necessários através da 

visualização das imagens apresentadas na aula anterior, manipulação de imagens 

impressas, consulta a livros e revistas e observação de figuras em cartazes, etc. 

MATERIAL 

Computador com Datashow ou Computador Multimídia (Projetor com 

computador distribuído pelo programa Proinfo). Apresentação de slides montadas 

com as imagens sugeridas para Ginástica disponibilizada através de link no tópico 

“Materiais”. Imagens produzidas na aula anterior. Revistas, jornais, manuais e livros 

antigos, etc. para recorte. Tesoura. Cola. Lápis de cores. Lápis para desenho. 

 

DESCRIÇÃO 

Nesta aula o propósito é que os alunos realizem o preenchimento de alguns 

quadros do álbum Ginástica usando diferentes formas de preenchimento. As imagens 

dos slides podem ser reapresentadas e em seguida as fotos tiradas das recriações 

feitas pelos alunos, como fonte de inspiração para aqueles que quiserem utilizar o 

desenho como forma de preenchimento. Outra possibilidade é o uso de revistas, 

jornais, manuais e livros antigos, etc. de onde possam ser recortadas figuras de 

Ginástica para colarem nos locais destinados para tal no álbum correspondente. Outra 

opção, caso haja este recurso, seria a impressão de fotografias tiradas na aula 

anterior, e a posterior colagem destas fotografias no álbum. Outra possibilidade seria 



94 
 

a distribuição do arquivo digital do álbum e o preenchimento virtual usando imagens 

da internet sugeridas no tópico Materiais, e posterior impressão do álbum preenchido. 

Neste caso é importante lembrar que este procedimento pode ser realizado em 

computadores com o sistema operacional Windows e aplicativo Microsoft Office Word 

2010 em diante. Os alunos também devem ser alertados de que os álbuns 

preenchidos com imagens encontradas na internet devem ter uso exclusivamente 

pedagógico, isto é, não podem ser publicados em redes sociais ou impressos e 

comercializados, uma vez que toda imagem possui direitos autorais. No entanto a 

publicação em redes sociais pode ser realizada se as imagens forem preenchidas 

pelos próprios alunos com desenhos e gravuras de autoria própria. Também é 

necessário lembrar que embora muitas crianças e jovens tenham perfis em redes 

sociais, a maioria destas redes sociais deixa bem claro nos termos de uso, que podem 

ser acessados ao criar ou nas configurações da conta, que só podem criar perfis 

pessoas com mais de 18 anos. 

 

3.7.22 Aula 27 – Jogo de Desequilíbrio (Judô)/ Sumô adaptado/Esquenta mão 

CONTEÚDO 

Conteúdo Estruturante: Lutas; Conteúdo Básico: Lutas de Aproximação; Conteúdos 

Específicos: Judô – exercício adaptado e Sumô – exercício adaptado. 

OBJETIVO 

Ensinar brincadeiras que permitam o contato físico sem agressão e proporcionar aos 

alunos o contato com atividades que são exercícios pré-desportivos para lutas. 

MATERIAL 

Giz. 

DESCRIÇÃO 

 Jogo de Desequilíbrio – Nesta atividade serão formados pares que devem se 

posicionar frente a frente. Os jogadores adiantam o pé direito e um deles encosta a 

parte exterior do pé no do outro. O Outro pé permanece atrás com uma leve abertura 

das pernas. Em seguida um segura a mão do outro da mesma forma que se segura 

para jogar queda de braço. A partir desta posição inicial o objetivo é fazer movimentos 
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com o braço da mão que segura a mão do outro tentando desequilibrá-lo para que tire 

o pé da perna dianteira do chão. A perna traseira pode se mover, e o pé da perna 

traseira tentará ajudar na recuperação do equilíbrio. Ganha o jogo quem conseguir, 

sem tirar seu pé de apoio dianteiro do chão, fazer o colega se desequilibrar. O jogo é 

repetido com outros colegas. Também é importante sugerir que alternem o pé de base 

e a mão que segura para exercitar a lateralidade e dar as mesmas chances aos 

canhotos. 

  

 Sumô adaptado – O jogo consiste em desenhar um círculo de raio de 2m no 

chão com giz e dois jogadores disputarem este espaço usando apenas as mãos e os 

braços para tentar empurrar ou puxar o adversário para fora sem sair do círculo. No 

início do jogo se esclarece que não vale bater no outro e que quem pisar ou encostar 

fora do círculo perdeu. É importante que o professor comece o jogo formando duplas 

com estatura e peso semelhantes a fim de evitar desproporcionalidades. Depois deste 

primeiro momento onde um jogador enfrente outro de medidas parecidas podem ser 

sugeridos desafios onde um jogador por vez escolha seu oponente. 

 Esquenta a mão – Este jogo também é realizado em duplas que ficam em pé 

frente a frente com as mãos estendidas para frente. O jogador que iniciará ficará com 

as palmas das mãos voltadas para cima e o outro com as palmas voltadas para baixo 

sobre as do outro, sem tocá-las. O objetivo do primeiro jogador é fazer movimentos 

rápidos para tentar acertar palmadas nas “costas” da mão do adversário, que deverá 

reagir retirando as mãos. Cada vez que o jogador que iniciou errar a tentativa, trocam-

se as posições e reinicia-se o jogo. O professor deve ter o cuidado de explicar no início 

que o objetivo não é bater nas mãos do colega, e sim encostar nelas. Mas como 

inevitavelmente alguns vão aproveitar para descontar suas insatisfações no outro o 

professor deve ficar atento, intervir e desafiar os que tiverem se excedendo a jogar 

com ele.  

 Torcida – Os alunos frente a frente com as palmas das mãos voltadas para 

frente devem entrelaçar os dedos de modo que a mão direita de um fique unida a mão 

esquerda do outro e vice-versa. O objetivo deste jogo é fazer o oponente “pedir água”, 

ou seja, dizer que desiste, usando movimentos de pressão dos dedos (esmagando os 

dedos do oponente) e torcendo as mãos e braços para dentro ou para fora. Também 
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é importante que o professor enfatize que o objetivo não é machucar, mas sim 

competir amigavelmente para desenvolver a força, a resistência e estratégias de 

combate.  

 Queda de braço – Jogo tradicional, bastante conhecido e que os meninos 

tendem a gostar. Também em duplas que se sentam frente a frente com os cotovelos 

apoiados sobre uma carteira e se dão as mãos dos braços que estão sobre a carteira. 

A partir desta posição o objetivo é fazer força com o braço e tentar encostar “as costas 

da mão” do oponente na carteira. Importante alternar braços para exercitar a 

lateralidade e dar as mesmas chances aos canhotos.  

  

 

3.7.23 Aula 28 – Esgrima com espadas de jornal/ Karatê no boneco 

CONTEÚDO 

 Conteúdo Estruturante: Lutas; Conteúdo Básico: Lutas que mantém a distância 

e Lutas com instrumento mediador. 

OBJETIVO 

 Vivenciar com os alunos práticas de lutas com instrumento e uso de braços, 

pernas, mãos e pés para atingir um alvo. Despertar uma reflexão sobre o “fair play” e 

o cuidado com o colega que proporcionará a experiência destas práticas. 

MATERIAL 

 Jornais velhos, tesouras, fitas adesivas, garrafas pet grandes, balões e 

barbantes. 

DESCRIÇÃO 

 Esgrima adaptada – Inicialmente os alunos confeccionarão espadas de papel 

jornal, que podem ser de vários tipos. O professor poderá escolher o que acha mais 

conveniente entre as opções fornecidas a seguir: 

Opção 1: http://blogs.estadao.com.br/estadinho/files/2012/10/assim1.jpg 

Opção 2: http://www.youtube.com/watch?v=2sPd7zjEWFM 

http://blogs.estadao.com.br/estadinho/files/2012/10/assim1.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=2sPd7zjEWFM
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Opção 3: http://pt.wikihow.com/Fazer-uma-Espada-de-Papel 

Enquanto os alunos confeccionam as espadas o professor encherá alguns balões, os 

amarrará com barbantes em uma trave e posicionará os alunos em filas de frente para 

os balões que deverão estar numa altura condizente para representar o peito de um 

oponente. O aluno da vez deverá estar a uma distância suficiente para fazer o ataque 

com uma passada larga e atingir o balão. Depois do golpe deve retornar à fila para 

novas tentativas.  

Na sequência o professor, como sugere Rispoli em Brasil, (2009), deve “explicar que 

a esgrima é um esporte que evoluiu de uma antiga forma de combate, em que o 

objetivo é tocar o adversário com uma lâmina ao mesmo tempo em que se evita ser 

tocado por ele”. Também pode ensinar os quatro quadrantes e os movimentos de 

ataque e defesa e propor duelos entre os alunos, alertando para a importância de agir 

com cautela para garantir a segurança dos olhos e do rosto. 

Karatê no boneco – Esta atividade seria ideal para concretizar a interdisciplinaridade 

entre a Educação Física e a Arte. O propósito é conversar com a professora ou o 

professor de Arte e pedir ajuda para construir com os alunos um boneco em tamanho 

natural para cada um deles. A forma mais fácil seria utilizar roupas velhas forradas 

com serragem, estopa, papel velho ou retalhos de tecido. Bastaria dar nós nas 

extremidades das mangas de camisetas de manga comprida e nas pontas das pernas 

de calças e “recheá-las” com o material disponível. Uniformes antigos de mecânicos 

ou pintores no formato de macacões seriam ainda mais fácil pois não seria necessário 

emendar as partes do “corpo”. Caso seja muito complicado ou difícil obter um boneco 

por aluno, o professor pode construir um único boneco bem reforçado para aguentar 

os golpes de todos os alunos. Porém a ideia de cada um ter o seu boneco seria 

personalizá-lo da seguinte forma: cada aluno colocaria seu boneco deitado com o seu 

nome em um canto da quadra. Os bonecos representariam o “lado ruim” do aluno. 

Para identificar este “lado ruim” e saber o que seria combatido com socos e chutes do 

Karatê cada aluno usaria alguns pedaços de fita crepe para escrever palavras que 

identificassem o lado ruim de seus colegas e colariam nos respectivos bonecos. Por 

exemplo, na vez do João ele decidiu identificar aspectos negativos de três colegas e 

escreveu nos pedaços de fita adesiva “egoísmo”, “mentira” e “violência”. Em seguida 

ele vai até o local onde estão os bonecos e cola as tiras nos bonecos dos respectivos 

http://pt.wikihow.com/Fazer-uma-Espada-de-Papel
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colegas. Os alunos não devem ver quem colou o que em quem, para isto devem estar 

de costas à distância ou em ambiente diferente. Depois que todos “rotularem-se” uns 

aos outros o professor explica que ensinará golpes de Karatê para que eles possam 

combater seus piores inimigos. Fala então sobre a filosofia do Karatê, evidenciando a 

disciplina, a busca pela precisão dos golpes e o uso da arte marcial como forma de 

educar seu próprio corpo e não de agredir o outro. Em seguida explica que eles 

poderão usar golpes como chutes e socos, os quais são exemplificados nas suas 

técnicas mais básicas, para combater os seus próprios lados negativos, ou seja, seus 

piores inimigos. Explica que não devem se preocupar com o fato de quem colou o 

adesivo, mas que aquele pode ser um indicativo de uma coisa na qual ele deve 

melhorar. Depois da conversa a dinâmica pode ser realizada com dois colegas 

segurando o “clone” do lutador de desferirá os golpes, ou se houver local suficiente os 

bonecos podem ser pendurados em traves, colunas, muros ou árvores para serem 

combatidos. 

 

 

3.7.24 Aula 29 – Capoeira 

 

CONTEÚDO 

Conteúdo Estruturante: Lutas; Conteúdo Básico: Capoeira 

OBJETIVO 

Trazer aos alunos a prática de movimentos básicos da capoeira. 

MATERIAL 

Caixa de som e microfone. 

DESCRIÇÃO 

Esta atividade consistirá em convidar um professor de capoeira que preferencialmente 

seja professor de Educação Física para desenvolver uma prática com os alunos, se 

possível trazendo praticantes de capoeira da mesma faixa etária para participarem da 

aula e demonstrarem movimentos. Será solicitado ao convidado que fale rapidamente 
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sobre a história da capoeira e os tipos e em seguida realize uma atividade prática com 

os alunos. O professor de capoeira durante a sua fala e os “músicos” que tocarem 

berimbau e atabaque poderão usar o microfone para uma melhor propagação do som. 

3.7.25 Aula 30 – Apresentação de imagens de Lutas com atividades de Expressão 

Corporal 

 

CONTEÚDO 

Visão geral do conteúdo estruturante Lutas através da realização de prática de 

Expressão Corporal. 

OBJETIVO 

Levar ao conhecimento dos alunos todos os doze conteúdos específicos 

compreendidos pelo conteúdo estruturante Lutas segundo as DCE. Estimular os 

alunos a imitarem a posições corporais dos protagonistas das imagens que serão 

apresentadas, orientando-os com técnicas de Expressão Corporal. 

MATERIAL 

Computador com Datashow ou Computador Multimídia (Projetor com 

computador distribuído pelo programa Proinfo). Apresentação de slides montadas 

com as imagens sugeridas para Lutas disponibilizada através de link no tópico 

“Materiais”. Tablete educacional, câmera digital e ou aparelho de telefone celular com 

câmera. 

DESCRIÇÃO 

A sala será preparada com antecedência para permitir a montagem rápida do 

equipamento, sendo que as janelas serão preparadas para permitirem o 

escurecimento do ambiente o suficiente para as imagens ficarem nítidas e ao mesmo 

tempo permitirem que os alunos que imitarem os protagonistas das imagens 

projetadas possam ser fotografados. 

A atividade consistirá na projeção das imagens dos várias Lutas. Em paralelo 

ocorrerá a dinâmica de imitação dos jogadores e praticantes que aparecem nas 

fotografias, seguido de um registro fotográfico feito pelo professor e por alguns alunos 

com as câmeras digitais disponíveis.  Os alunos serão orientados a fazerem 
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recriações a partir das imagens projetadas, tornando-se “estátuas vivas” que 

representem os corpos das pessoas que aparecem nas fotos projetadas. 

Para organizar a dinâmica e permitir a rotatividade de funções e ações o professor 

utilizará os seguintes encaminhamentos: 

 Uma fila de alunos prontos para imitarem os protagonistas das fotos. A cada 

foto projetada o número certo de participantes seguindo a ordem da fila “entrará 

em cena” e imitará a ação registrada na foto, sendo que o primeiro da fila será 

o responsável por dizer quem imitará quem (há fotos onde aparecem mais de 

uma pessoa). Caso haja só uma pessoa na imagem projetada quem estiver na 

vez imita a posição corporal da pessoa na imagem. 

 Depois de ter imitado alguém o aluno entra na fila dos fotógrafos. Imaginando 

que haja duas câmeras (uma do tablete do professor e outra digital da escola, 

ou uma de um celular de um aluno), o aluno que acabou de fotografar explica 

para o aluno fotografado como funciona o aparelho para que ele tire a próxima 

foto. 

 O professor também poderá apenas fotografar e passar os slides permitindo 

que todos imitem todas as imagens, sempre destacando qual pessoa deve ser 

imitada nas fotos onde aparecem mais pessoas. 

 Caso haja interesse do professor em compartilhar a experiência, o mesmo 

poderá convidar outros professores que estejam em hora-atividade, 

pedagogos, direção ou agentes educacionais disponíveis para fotografarem 

com seus celulares. Neste caso é essencial que estes convidados, e mesmo 

alunos que fotografarem com seus próprios aparelhos se comprometam a não 

publicarem estas imagens em redes sociais, pois para isto seria necessário que 

para cada menor que aparecesse nas imagens tivesse preenchida e assinada 

pelos pais do aluno uma autorização de uso da imagem, conforme modelo 

disponível em:  

http://www.nre.seed.pr.gov.br/uniaodavitoria/arquivos/File/CRTE/Documentos/

Autorizacao_imag.doc 

 Ao final da apresentação as fotos digitais tiradas devem ser baixadas e 

agrupadas em uma única pasta com o nome Lutas, e uma seleção prévia 

poderá ser feita para excluir fotos muito ruins ou que não registrem recriações 

dos movimentos que eram os objetivos do registro. 

http://www.nre.seed.pr.gov.br/uniaodavitoria/arquivos/File/CRTE/Documentos/Autorizacao_imag.doc
http://www.nre.seed.pr.gov.br/uniaodavitoria/arquivos/File/CRTE/Documentos/Autorizacao_imag.doc
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3.7.26 Aula 31 – Preenchimento de alguns quadros do álbum Lutas 

CONTEÚDO 

Conteúdo estruturante Lutas e conteúdos específicos relacionados. 

OBJETIVO 

Ampliar o conhecimento dos alunos sobre as Lutas, a posição que o corpo assume 

durante a sua prática, os materiais e locais necessários através da visualização das 

imagens apresentadas na aula anterior, manipulação de imagens impressas, consulta 

a livros e revistas e observação de figuras em cartazes, etc. 

MATERIAL 

Computador com Datashow ou Computador Multimídia (Projetor com computador 

distribuído pelo programa Proinfo). Apresentação de slides montadas com as imagens 

sugeridas para Lutas disponibilizada através de link no tópico “Materiais”. Imagens 

produzidas na aula anterior. Revistas, jornais, manuais e livros antigos, etc. para 

recorte. Tesoura. Cola. Lápis de cores. Lápis para desenho. 

 

DESCRIÇÃO 

Nesta aula o propósito é que os alunos realizem o preenchimento de alguns quadros 

do álbum Lutas usando diferentes formas de preenchimento. As imagens dos slides 

podem ser reapresentadas e em seguida as fotos tiradas das recriações feitas pelos 

alunos, como fonte de inspiração para aqueles que quiserem utilizar o desenho como 

forma de preenchimento. Outra possibilidade é o uso de revistas, jornais, manuais e 

livros antigos, etc. de onde possam ser recortadas figuras de Lutas para colarem nos 

locais destinados para tal no álbum correspondente. Outra opção, caso haja este 

recurso, seria a impressão de fotografias tiradas na aula anterior, e a posterior 

colagem destas fotografias no álbum. Outra possibilidade seria a distribuição do 

arquivo digital do álbum e o preenchimento virtual usando imagens da internet 

sugeridas no tópico Materiais, e posterior impressão do álbum preenchido. Neste caso 

é importante lembrar que este procedimento pode ser realizado em computadores 

com o sistema operacional Windows e aplicativo Microsoft Office Word 2010 em 
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diante. Os alunos também devem ser alertados de que os álbuns preenchidos com 

imagens encontradas na internet devem ter uso exclusivamente pedagógico, isto é, 

não podem ser publicados em redes sociais ou impressos e comercializados, uma vez 

que toda imagem possui direitos autorais. No entanto a publicação em redes sociais 

pode ser realizada se as imagens forem preenchidas pelos próprios alunos com 

desenhos e gravuras de autoria própria. Também é necessário lembrar que embora 

muitas crianças e jovens tenham perfis em redes sociais, a maioria destas redes 

sociais deixa bem claro nos termos de uso, que podem ser acessados ao criar ou nas 

configurações da conta, que só podem criar perfis pessoas com mais de 18 anos. 

 

3.7.25 Aula 32 – Avaliação do projeto e Avaliação da Aprendizagem 

 

CONTEÚDO 

Conteúdos Estruturantes da Educação Física.  

OBJETIVO 

Levantar dados sobre as opiniões dos alunos em relação às atividades realizadas e 

coletar dados sobre a aprendizagem. 

MATERIAL 

Formulário de avaliação impresso com questões para avaliação do projeto e dos 

alunos. 

DESCRIÇÃO 

Esta aula será o encerramento deste projeto e compreenderá a aplicação de um 

formulário de avaliação onde hajam questões que permitam aos alunos expressarem 

suas opiniões, reclamações, elogios, etc., bem como uma parte com questões e 

atividades para avaliar o que entenderam sobre os conteúdos estudados e praticados. 
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UNIDADE 4: MATERIAL DIDÁTICO 

 

Observação Importante: Ao clicar sobre o link uma página de internet será aberta e 

uma janela pequena solicitará um cadastro. Feche esta janela pequena clicando no 

“X”, aguarde alguns instantes e clique no botão azul no canto superior direito 

(download/baixar) para baixar o material. 

4.1 Apresentações com imagens dos conteúdos – Formato Powerpoint (.pptx) 

 

4.1.1 Apresentação ESPORTE – Formato Powerpoint (.pptx) 

https://www.dropbox.com/s/1s6z0w9emyrzxf5/IMAGENS-ESPORTES.pptx?dl=0 

 

4.1.2 Apresentação JOGOS E BRINCADEIRAS – Formato Powerpoint (.pptx) 

https://www.dropbox.com/s/anqxxpxnrxtfvin/IMAGENS-JOGOS.pptx?dl=0 

 

4.1.3 Apresentação DANÇA – Formato Powerpoint (.pptx) 

https://www.dropbox.com/s/fuho9xoe2mrvst9/IMAGENS-DAN%C3%87A.pptx?dl=0 

 

4.1.4 Apresentação GINÁSTICA – Formato Powerpoint (.pptx) 

https://www.dropbox.com/s/shq0ctxwkhn6qbc/IMAGENS-GINASTICA.pptx?dl=0 

 

4.1.5 Apresentação LUTAS – Formato Powerpoint (.pptx) 

https://www.dropbox.com/s/q7l801r7gtn5qzv/IMAGENS-LUTAS.pptx?dl=0 

 

4.2 Apresentações com imagens dos conteúdos – Formato PDF 

 

4.2.1 Apresentação ESPORTE – Formato PDF (.pdf) 

https://www.dropbox.com/s/v37vbzzdum6re5x/IMAGENS-

ESPORTES_47_slides.pdf?dl=0 

4.2.2 Apresentação JOGOS E BRINCADEIRAS – Formato (.pdf) 

https://www.dropbox.com/s/o814t9whpe7s9wr/IMAGENS-

JOGOS_90_slides.pdf?dl=0 

4.2.3 Apresentação DANÇA – Formato PDF (.pdf) 

https://www.dropbox.com/s/oqunzr5aql251xi/IMAGENS-

DAN%C3%87A_75_slides.pdf?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/1s6z0w9emyrzxf5/IMAGENS-ESPORTES.pptx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/anqxxpxnrxtfvin/IMAGENS-JOGOS.pptx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fuho9xoe2mrvst9/IMAGENS-DAN%C3%87A.pptx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/shq0ctxwkhn6qbc/IMAGENS-GINASTICA.pptx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q7l801r7gtn5qzv/IMAGENS-LUTAS.pptx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v37vbzzdum6re5x/IMAGENS-ESPORTES_47_slides.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v37vbzzdum6re5x/IMAGENS-ESPORTES_47_slides.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o814t9whpe7s9wr/IMAGENS-JOGOS_90_slides.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o814t9whpe7s9wr/IMAGENS-JOGOS_90_slides.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oqunzr5aql251xi/IMAGENS-DAN%C3%87A_75_slides.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oqunzr5aql251xi/IMAGENS-DAN%C3%87A_75_slides.pdf?dl=0
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4.2.4 Apresentação GINÁSTICA – Formato PDF (.pdf) 

https://www.dropbox.com/s/y0crkdg5n7vbsen/IMAGENS-

GINASTICA_44_slides.pdf?dl=0 

 

4.2.5 Apresentação LUTAS – Formato PDF (.pdf) 

https://www.dropbox.com/s/jy99bktt2sv4kma/IMAGENS-LUTAS_25_slides.pdf?dl=0 

 

4.3 Álbuns para uso virtual e edição – Formato Microsoft Word 2013 (.docx) 

4.3.1 Álbum ESPORTE – Formato Microsoft Word 2013 (.docx) 

https://www.dropbox.com/s/1of4t27kognfbnu/1Esporte.docx?dl=0 

 

4.3.2 Álbum JOGOS E BRINCADEIRAS – Formato Microsoft Word 2013 (.docx) 

https://www.dropbox.com/s/womyxc8s7z4odwr/2Jogos_e_Brincadeiras.docx?dl=0 

 

4.3.3 Álbum DANÇA – Formato Microsoft Word 2013 (.docx) 

https://www.dropbox.com/s/iuvaijllsvbc2yt/3Danca.docx?dl=0 

 

4.3.4 Álbum GINÁSTICA – Formato Microsoft Word 2013 (.docx) 

https://www.dropbox.com/s/a9ghk8pqpgnudls/4Ginastica.docx?dl=0 

 

4.3.5 Álbum LUTAS – Formato Microsoft Word 2013 (.docx) 

https://www.dropbox.com/s/pjjocpvoiydvn6t/5Lutas.docx?dl=0 

 

4.3.6 Capa para os Álbuns – Formato Microsoft Word 2013 (.docx) 

https://www.dropbox.com/s/vg50yq0an4wqq0x/Capa_Albuns.docx?dl=0 

 

4.4 Álbuns para uso virtual e edição – Formato BrOffice Writer 

Observação: Não aparecem as visualizações prévias no site, mas o download 

funciona e os arquivos abrem normalmente no programa BrOffice Writer. 

4.4.1 Álbum ESPORTE - Formato BrOffice Writer 

https://www.dropbox.com/s/xz0i6c86p2fnkcb/Esporte_Broffice.odt?dl=0 

 

https://www.dropbox.com/s/y0crkdg5n7vbsen/IMAGENS-GINASTICA_44_slides.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y0crkdg5n7vbsen/IMAGENS-GINASTICA_44_slides.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jy99bktt2sv4kma/IMAGENS-LUTAS_25_slides.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1of4t27kognfbnu/1Esporte.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/womyxc8s7z4odwr/2Jogos_e_Brincadeiras.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iuvaijllsvbc2yt/3Danca.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a9ghk8pqpgnudls/4Ginastica.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pjjocpvoiydvn6t/5Lutas.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vg50yq0an4wqq0x/Capa_Albuns.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xz0i6c86p2fnkcb/Esporte_Broffice.odt?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xz0i6c86p2fnkcb/Esporte_Broffice.odt?dl=0
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4.4.2 Álbum JOGOS E BRINCADEIRAS - Formato BrOffice Writer 

https://www.dropbox.com/s/drdwehn5dkbj6o8/Jogos_Broffice.odt?dl=0 

 

4.4.3 Álbum DANÇA - Formato BrOffice Writer 

https://www.dropbox.com/s/syea1vfmvj5ys4e/Danca_Broffice.odt?dl=0 

 

4.4.4 Álbum GINÁSTICA - Formato BrOffice Writer 

https://www.dropbox.com/s/vlt86mdbr2b55kt/Ginastica_Broffice.odt?dl=0 

 

4.4.5 Álbum LUTAS - Formato BrOffice Writer 

https://www.dropbox.com/s/dedwjduz1tv7pad/Lutas_Broffice.odt?dl=0 

 

4.4.5 Capa para os álbuns – Formato BrOffice Writer 

https://www.dropbox.com/s/km6dywyv459lxw1/Capa_Albuns_Broffice.odt?dl=0 

 

4.5 Álbuns para uso impresso – Formato PDF 

4.5.1 Álbum ESPORTE – Formato PDF (.pdf) 

https://www.dropbox.com/s/nz34x01dj45e1bj/1Esporte_6_paginas.pdf?dl=0 

 

4.5.2 Álbum JOGOS E BRINCADEIRAS – Formato PDF (.pdf) 

https://www.dropbox.com/s/w5ryhxe1lyznw50/2Jogos_e_Brincadeiras_10_paginas.p

df?dl=0 

4.5.3 Álbum DANÇA – Formato PDF (.pdf) 

https://www.dropbox.com/s/87ejwfr67g8o06q/3Danca_9_paginas.pdf?dl=0 

 

4.5.4 Álbum GINÁSTICA – Formato PDF (.pdf) 

https://www.dropbox.com/s/j9bjhmck6hoep9i/4Ginastica_6_paginas.pdf?dl=0 

 

4.5.5 Álbum LUTAS – Formato PDF (.pdf) 

https://www.dropbox.com/s/8k6chfmf1369heq/5Lutas_4_paginas.pdf?dl=0 

4.5.6 Capa para os Álbuns – Formato PDF (.pdf) 

https://www.dropbox.com/s/0awuvumu0s2gquy/Capa_Albuns.pdf?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/drdwehn5dkbj6o8/Jogos_Broffice.odt?dl=0
https://www.dropbox.com/s/syea1vfmvj5ys4e/Danca_Broffice.odt?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vlt86mdbr2b55kt/Ginastica_Broffice.odt?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dedwjduz1tv7pad/Lutas_Broffice.odt?dl=0
https://www.dropbox.com/s/km6dywyv459lxw1/Capa_Albuns_Broffice.odt?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nz34x01dj45e1bj/1Esporte_6_paginas.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w5ryhxe1lyznw50/2Jogos_e_Brincadeiras_10_paginas.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w5ryhxe1lyznw50/2Jogos_e_Brincadeiras_10_paginas.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/87ejwfr67g8o06q/3Danca_9_paginas.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j9bjhmck6hoep9i/4Ginastica_6_paginas.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8k6chfmf1369heq/5Lutas_4_paginas.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0awuvumu0s2gquy/Capa_Albuns.pdf?dl=0
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4.6 Sugestões de imagens para o álbum ESPORTE:

Basquetebol 

http://www.prolater.com/blog/wp-content/uploads/2013/12/Jashaun-Agosto.jpg 

http://www.jogosescolares.pr.gov.br/arquivos/Image/Jogos_Escolares_-

_REgional_2013/Cornelio_Procopio/basquete.jpg 

Beisebol 

http://4.bp.blogspot.com/-

arn7vtR81CA/TvNJH4waJnI/AAAAAAAAA3Y/vBHNC3E5NaA/s1600/kid+ball+player.jpg 

 

http://www.momsteam.com/files/images/baseball_player_hitting_ball_slide_show_size.jpg 

Futebol 

http://3.bp.blogspot.com/-I-jQVOyqtNY/Uh-

7Tk4svwI/AAAAAAAAHn8/eX_iSq_2SJc/s1600/Escola+de+Futebol.jpg 

 

http://www.brasil.gov.br/esporte/2013/12/rj-e-pe-disputam-final-de-copa-escolar-de-

futebol-feminino/rio_de_janeiro_x_para_1-600x400.jpg/@@images/368cd53c-03d4-46af-

886d-d746cb795515.jpeg 

Futebol de Salão 

http://www.riodasostras.rj.gov.br/img/n176.jpg 

 

Futevôlei 

http://4.bp.blogspot.com/-

y_8gJQ2Nf6k/UWnNbf4iArI/AAAAAAAAF9s/TNtiWhCEluI/s400/futevolei+%282%29.JPG 

 

http://s.glbimg.com/es/ge/f/620x349/2011/11/28/futevolei_semdej.jpg 

 

Handebol 

http://maranhaoesportes.com/wp-content/uploads/2013/05/Sedel-handebol-infantil-

masculino.jpg 

 

Punhobol 

http://sgnh.com.br/wp-content/themes/ginastica/timthumb.php?src=http://sgnh.com.br/wp-

content/uploads/2013/06/17.jpg&w=610&zc=0 

Rugby 

http://loscardosrc.com.ar//fotos_notas/media_17920_380658_2606374795772_70071394

8_n.jpg 

 

Voleibol 

http://interband.colband.net.br/files/2009/09/volei_821-201x300.jpg 

 

Badminton 

http://www.prolater.com/blog/wp-content/uploads/2013/12/Jashaun-Agosto.jpg
http://www.jogosescolares.pr.gov.br/arquivos/Image/Jogos_Escolares_-_REgional_2013/Cornelio_Procopio/basquete.jpg
http://www.jogosescolares.pr.gov.br/arquivos/Image/Jogos_Escolares_-_REgional_2013/Cornelio_Procopio/basquete.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-arn7vtR81CA/TvNJH4waJnI/AAAAAAAAA3Y/vBHNC3E5NaA/s1600/kid+ball+player.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-arn7vtR81CA/TvNJH4waJnI/AAAAAAAAA3Y/vBHNC3E5NaA/s1600/kid+ball+player.jpg
http://www.momsteam.com/files/images/baseball_player_hitting_ball_slide_show_size.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-I-jQVOyqtNY/Uh-7Tk4svwI/AAAAAAAAHn8/eX_iSq_2SJc/s1600/Escola+de+Futebol.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-I-jQVOyqtNY/Uh-7Tk4svwI/AAAAAAAAHn8/eX_iSq_2SJc/s1600/Escola+de+Futebol.jpg
http://www.brasil.gov.br/esporte/2013/12/rj-e-pe-disputam-final-de-copa-escolar-de-futebol-feminino/rio_de_janeiro_x_para_1-600x400.jpg/@@images/368cd53c-03d4-46af-886d-d746cb795515.jpeg
http://www.brasil.gov.br/esporte/2013/12/rj-e-pe-disputam-final-de-copa-escolar-de-futebol-feminino/rio_de_janeiro_x_para_1-600x400.jpg/@@images/368cd53c-03d4-46af-886d-d746cb795515.jpeg
http://www.brasil.gov.br/esporte/2013/12/rj-e-pe-disputam-final-de-copa-escolar-de-futebol-feminino/rio_de_janeiro_x_para_1-600x400.jpg/@@images/368cd53c-03d4-46af-886d-d746cb795515.jpeg
http://www.riodasostras.rj.gov.br/img/n176.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-y_8gJQ2Nf6k/UWnNbf4iArI/AAAAAAAAF9s/TNtiWhCEluI/s400/futevolei+%282%29.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-y_8gJQ2Nf6k/UWnNbf4iArI/AAAAAAAAF9s/TNtiWhCEluI/s400/futevolei+%282%29.JPG
http://s.glbimg.com/es/ge/f/620x349/2011/11/28/futevolei_semdej.jpg
http://maranhaoesportes.com/wp-content/uploads/2013/05/Sedel-handebol-infantil-masculino.jpg
http://maranhaoesportes.com/wp-content/uploads/2013/05/Sedel-handebol-infantil-masculino.jpg
http://sgnh.com.br/wp-content/themes/ginastica/timthumb.php?src=http://sgnh.com.br/wp-content/uploads/2013/06/17.jpg&w=610&zc
http://sgnh.com.br/wp-content/themes/ginastica/timthumb.php?src=http://sgnh.com.br/wp-content/uploads/2013/06/17.jpg&w=610&zc
http://loscardosrc.com.ar/fotos_notas/media_17920_380658_2606374795772_700713948_n.jpg
http://loscardosrc.com.ar/fotos_notas/media_17920_380658_2606374795772_700713948_n.jpg
http://interband.colband.net.br/files/2009/09/volei_821-201x300.jpg
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http://www.esporteelazer.ma.gov.br/files/2013/08/badminton2813grande.jpg 

 

Hipismo 

http://www.cubatao.sp.gov.br/arquivos/galeriaFoto/thumbMedio/hipismo-giovanna-freitas-

fica-com-bronze-em-competicao-na-colombia-1321.jpg 

 

Natação 

http://www.divecalifornia.com/images/Swimming/Swimming_Kid.jpg 

 

http://globoesporte.globo.com/Esportes/foto/0,,14634346-EX,00.jpg 

 

Tênis de Campo 

http://loaizal59.files.wordpress.com/2012/06/champions-kids.jpg 

 

Tênis de Mesa 

http://www.cbtm.org.br/Data/Sites/1/imprensa/oe_natal19.jpg 

 

Bungee Jump 

http://m.rgbimg.com/cache1nwbZZ/users/b/bl/bluegum/600/mflfx8M.jpg 

 

Rafting 

http://www.alaya.com.br/2012/wp-content/uploads/2012/07/mini-rafting-em-brotas-

criancas-1.jpg 

 

Rapel 

http://3.bp.blogspot.com/-

pGhnnucyGCg/TXE_qf8q6LI/AAAAAAAAFoY/it1zAgidXcA/s1600/DSC03828.JPG 

http://ideiacheque.com/escalada/wp-content/uploads/2010/08/escalada_4.jpg 

 

Skate 

http://www.saobernardo.sp.gov.br/dados1/materias/6229.jpg 

 

http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/skate/imagens/skate-001.jpg 

 

Surf 

http://blog.opovo.com.br/esporteradical/wp-

content/uploads/sites/26/2012/12/Cearense_Smolder_de_Surf_Infantil-1.jpg 

Trekking (Caminhada) 

http://lh6.ggpht.com/_HnlSJlJumDk/SxGEUu_OZ4I/AAAAAAAAC2w/4RARNSdvj6I/s800/D

SC00085.JPG 

Atletismo 

http://1.bp.blogspot.com/-

mH4Jz_ioTP8/UT2vAGydDAI/AAAAAAAAHJI/JfJrewIylo4/s640/046.jpg

http://www.esporteelazer.ma.gov.br/files/2013/08/badminton2813grande.jpg
http://www.cubatao.sp.gov.br/arquivos/galeriaFoto/thumbMedio/hipismo-giovanna-freitas-fica-com-bronze-em-competicao-na-colombia-1321.jpg
http://www.cubatao.sp.gov.br/arquivos/galeriaFoto/thumbMedio/hipismo-giovanna-freitas-fica-com-bronze-em-competicao-na-colombia-1321.jpg
http://www.divecalifornia.com/images/Swimming/Swimming_Kid.jpg
http://globoesporte.globo.com/Esportes/foto/0,,14634346-EX,00.jpg
http://loaizal59.files.wordpress.com/2012/06/champions-kids.jpg
http://www.cbtm.org.br/Data/Sites/1/imprensa/oe_natal19.jpg
http://m.rgbimg.com/cache1nwbZZ/users/b/bl/bluegum/600/mflfx8M.jpg
http://www.alaya.com.br/2012/wp-content/uploads/2012/07/mini-rafting-em-brotas-criancas-1.jpg
http://www.alaya.com.br/2012/wp-content/uploads/2012/07/mini-rafting-em-brotas-criancas-1.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-pGhnnucyGCg/TXE_qf8q6LI/AAAAAAAAFoY/it1zAgidXcA/s1600/DSC03828.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-pGhnnucyGCg/TXE_qf8q6LI/AAAAAAAAFoY/it1zAgidXcA/s1600/DSC03828.JPG
http://ideiacheque.com/escalada/wp-content/uploads/2010/08/escalada_4.jpg
http://www.saobernardo.sp.gov.br/dados1/materias/6229.jpg
http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/skate/imagens/skate-001.jpg
http://blog.opovo.com.br/esporteradical/wp-content/uploads/sites/26/2012/12/Cearense_Smolder_de_Surf_Infantil-1.jpg
http://blog.opovo.com.br/esporteradical/wp-content/uploads/sites/26/2012/12/Cearense_Smolder_de_Surf_Infantil-1.jpg
http://lh6.ggpht.com/_HnlSJlJumDk/SxGEUu_OZ4I/AAAAAAAAC2w/4RARNSdvj6I/s800/DSC00085.JPG
http://lh6.ggpht.com/_HnlSJlJumDk/SxGEUu_OZ4I/AAAAAAAAC2w/4RARNSdvj6I/s800/DSC00085.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-mH4Jz_ioTP8/UT2vAGydDAI/AAAAAAAAHJI/JfJrewIylo4/s640/046.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-mH4Jz_ioTP8/UT2vAGydDAI/AAAAAAAAHJI/JfJrewIylo4/s640/046.jpg
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4.7 Sugestões de imagens para o álbum JOGOS E BRINCADEIRAS:  

Amarelinha  

http://escolaribeiraocavalo.pbworks.com/f/PICT0043.JPG 

Bets  

http://londripost.files.wordpress.com/209/11/bets.jpg 

Bola de gude  

http://img156.imageshack.us/img156/7531/scan1102070005.jpg 

Caiu no poço (Casamento atrás da porta) 

http://revistaescola.abril.com.br/img/620x300/cai-no-poco.jpg 

Cinco Marias  

http://sp5.fotolog.com/photo/5/1/125/turmadoneco/1207352998_f.jpg 

Corrida de sacos 

http://blog.cancaonova.com/folhaseca/files/2009/12/corrida-de-saco2.jpg 

Elástico 

http://www.ativafitness.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/1.jpg 

Fito 

http://www.prof2000.pt/users/u906646/fich%20htm/..%5Cjogos%20tradicionais%5CFito%2

01.gif 

http://1.bp.blogspot.com/-

DrWweFp4lOs/Te6ZxnCVm8I/AAAAAAAAAFg/4q6lsp5yw2A/s1600/chinquilho.jpg 

 

Jogo do pião 

http://www.luizberto.com/wp-content/2013/03/X2.png 

 

Jogo dos paus 

http://4.bp.blogspot.com/_Ll6lpfRX5n4/TNlYE61INrI/AAAAAAAABMU/cZAKTB6pzQc/s160

0/jogo_dos_paus.jpg 

Mãe pega 

http://plantsandplay.com/images/kidsoutside.jpg 

 

Pau ensebado 

http://1.bp.blogspot.com/-

_i3hYhSlUM8/ThMEWKsAXhI/AAAAAAAACAw/ICCnvNi1kiM/s1600/DSC_2803.JPG 

 

Paulada no cântaro 

http://4.bp.blogspot.com/_3vxubLan4XY/TI4cr9xUPyI/AAAAAAAAEMc/0my-UdcP-

Co/s1600/Arronches+-+Jogos+Tradicionais+2010+E.+Moitas+%2812%29.JPG 

http://escolaribeiraocavalo.pbworks.com/f/PICT0043.JPG
http://londripost.files.wordpress.com/209/11/bets.jpg
http://img156.imageshack.us/img156/7531/scan1102070005.jpg
http://revistaescola.abril.com.br/img/620x300/cai-no-poco.jpg
http://sp5.fotolog.com/photo/5/1/125/turmadoneco/1207352998_f.jpg
http://blog.cancaonova.com/folhaseca/files/2009/12/corrida-de-saco2.jpg
http://www.ativafitness.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/1.jpg
http://www.prof2000.pt/users/u906646/fich%20htm/..%5Cjogos%20tradicionais%5CFito%201.gif
http://www.prof2000.pt/users/u906646/fich%20htm/..%5Cjogos%20tradicionais%5CFito%201.gif
http://1.bp.blogspot.com/-DrWweFp4lOs/Te6ZxnCVm8I/AAAAAAAAAFg/4q6lsp5yw2A/s1600/chinquilho.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-DrWweFp4lOs/Te6ZxnCVm8I/AAAAAAAAAFg/4q6lsp5yw2A/s1600/chinquilho.jpg
http://www.luizberto.com/wp-content/2013/03/X2.png
http://4.bp.blogspot.com/_Ll6lpfRX5n4/TNlYE61INrI/AAAAAAAABMU/cZAKTB6pzQc/s1600/jogo_dos_paus.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_Ll6lpfRX5n4/TNlYE61INrI/AAAAAAAABMU/cZAKTB6pzQc/s1600/jogo_dos_paus.jpg
http://plantsandplay.com/images/kidsoutside.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-_i3hYhSlUM8/ThMEWKsAXhI/AAAAAAAACAw/ICCnvNi1kiM/s1600/DSC_2803.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-_i3hYhSlUM8/ThMEWKsAXhI/AAAAAAAACAw/ICCnvNi1kiM/s1600/DSC_2803.JPG
http://4.bp.blogspot.com/_3vxubLan4XY/TI4cr9xUPyI/AAAAAAAAEMc/0my-UdcP-Co/s1600/Arronches+-+Jogos+Tradicionais+2010+E.+Moitas+%2812%29.JPG
http://4.bp.blogspot.com/_3vxubLan4XY/TI4cr9xUPyI/AAAAAAAAEMc/0my-UdcP-Co/s1600/Arronches+-+Jogos+Tradicionais+2010+E.+Moitas+%2812%29.JPG
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Peteca 

http://4.bp.blogspot.com/-

14Tq82UsGek/UVngFkBjNYI/AAAAAAAABZ4/Ek_Ahj0ypu0/s1600/01.jpg 

 

Polícia e ladrão 

http://1.bp.blogspot.com/-

CrFgh5sJgBU/UaT44AtbnrI/AAAAAAAAAG4/nxhumX7mjsM/s1600/criancas-brincando-

1024x682.jpg 

 

Queimada 

http://blog.maisestudo.com.br/wp-content/uploads/2011/06/queimada.jpg 

 

Raiola 

http://3.bp.blogspot.com/-1twblcS-

ixk/Te3mcTOoa3I/AAAAAAAACFE/XCr8qvuCSSg/s1600/jt-raiolaa_0.jpg 

Relha 

http://outeirobrg.com.sapo.pt/jogs/relha1.jpg 

 

Stop 

http://4.bp.blogspot.com/-

SX3iPj9mDD8/Tf_rmhpXGaI/AAAAAAAAAN0/pHuqj5ialiQ/s1600/Gincana+Portugues+Jun

ho+%252857%2529.JPG 

Adoletá 

http://mdemulher.abril.com.br/imagem/familia/galeria/atividades-ferias-adoleta.jpg 

 

Atirei um pau no gato 

http://images.minhavida.com.br/imgHandler.ashx?mid=22320&w=628&h=370 

Capelinha de Melão 

http://ceinfantoniamainardi.no.comunidades.net/imagens/junina4.jpg 

Caranguejo 

http://4.bp.blogspot.com/_mx510WJlnts/TUmdR2KbzgI/AAAAAAAAAJU/nuvZ7xqU_U8/s1

600/88f.jpg 

 

Ciranda Cirandinha 

http://i0.wp.com/cr.i.uol.com.br/novidades/brincadeirasdecrianca/ciranda_cirandinha.jpg?r

esize=480%2C300 

 

Dança da Cadeira 

http://1.bp.blogspot.com/-

ONg9rt3F9m4/Tpcss_uOJcI/AAAAAAAAAVo/pXRdnBwHfHE/s1600/dsc03449.jpg 

 

http://4.bp.blogspot.com/-14Tq82UsGek/UVngFkBjNYI/AAAAAAAABZ4/Ek_Ahj0ypu0/s1600/01.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-14Tq82UsGek/UVngFkBjNYI/AAAAAAAABZ4/Ek_Ahj0ypu0/s1600/01.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-CrFgh5sJgBU/UaT44AtbnrI/AAAAAAAAAG4/nxhumX7mjsM/s1600/criancas-brincando-1024x682.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-CrFgh5sJgBU/UaT44AtbnrI/AAAAAAAAAG4/nxhumX7mjsM/s1600/criancas-brincando-1024x682.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-CrFgh5sJgBU/UaT44AtbnrI/AAAAAAAAAG4/nxhumX7mjsM/s1600/criancas-brincando-1024x682.jpg
http://blog.maisestudo.com.br/wp-content/uploads/2011/06/queimada.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-1twblcS-ixk/Te3mcTOoa3I/AAAAAAAACFE/XCr8qvuCSSg/s1600/jt-raiolaa_0.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-1twblcS-ixk/Te3mcTOoa3I/AAAAAAAACFE/XCr8qvuCSSg/s1600/jt-raiolaa_0.jpg
http://outeirobrg.com.sapo.pt/jogs/relha1.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-SX3iPj9mDD8/Tf_rmhpXGaI/AAAAAAAAAN0/pHuqj5ialiQ/s1600/Gincana+Portugues+Junho+%252857%2529.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-SX3iPj9mDD8/Tf_rmhpXGaI/AAAAAAAAAN0/pHuqj5ialiQ/s1600/Gincana+Portugues+Junho+%252857%2529.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-SX3iPj9mDD8/Tf_rmhpXGaI/AAAAAAAAAN0/pHuqj5ialiQ/s1600/Gincana+Portugues+Junho+%252857%2529.JPG
http://mdemulher.abril.com.br/imagem/familia/galeria/atividades-ferias-adoleta.jpg
http://images.minhavida.com.br/imgHandler.ashx?mid=22320&w=628&h=370
http://ceinfantoniamainardi.no.comunidades.net/imagens/junina4.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_mx510WJlnts/TUmdR2KbzgI/AAAAAAAAAJU/nuvZ7xqU_U8/s1600/88f.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_mx510WJlnts/TUmdR2KbzgI/AAAAAAAAAJU/nuvZ7xqU_U8/s1600/88f.jpg
http://i0.wp.com/cr.i.uol.com.br/novidades/brincadeirasdecrianca/ciranda_cirandinha.jpg?resize=480%2C300
http://i0.wp.com/cr.i.uol.com.br/novidades/brincadeirasdecrianca/ciranda_cirandinha.jpg?resize=480%2C300
http://1.bp.blogspot.com/-ONg9rt3F9m4/Tpcss_uOJcI/AAAAAAAAAVo/pXRdnBwHfHE/s1600/dsc03449.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-ONg9rt3F9m4/Tpcss_uOJcI/AAAAAAAAAVo/pXRdnBwHfHE/s1600/dsc03449.jpg
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Escravos de Jó 

http://4.bp.blogspot.com/-494auPaI7x8/TY-W2k-

M3WI/AAAAAAAASTc/ncHfNx90ghw/s1600/DSC05733.JPG 

 

Gato e rato 

http://perlbal.hi-pi.com/blog-images/650674/gd/13504133823/A-brincadeira-do-gato-e-o-

rato-foi-muito-divertida.jpg 

 

Lenço atrás 

http://3.bp.blogspot.com/-XV4T2E-

bpCs/TdcdqLcjQtI/AAAAAAAAAWo/HGmlYUpMWwM/s1600/movimento02.jpg 

 

Dama 

http://www.franca.sp.gov.br/portal/images/phocagallery/galeria-

educacao/escolas/anarosa/thumbs/phoca_thumb_l_jogando%20dama.jpg 

 

Resta um 

http://2.bp.blogspot.com/-Go-TE_iRDOY/UNM3C6-

9CZI/AAAAAAAAAFM/v1rjDcYzS3w/s320/SAM_2121.JPG 

 

Trilha 

http://4.bp.blogspot.com/-hImbTJIuYg8/UoEYj59fu-

I/AAAAAAAACGM/nhOd2Agl3Uw/s1600/DSC07850.JPG 

 

Xadrez 

http://www.tomcoelho.com.br/Lib/Templates/images/Artigos/Artigo%20027%20-

%20Jogando%20xadrez.jpg 

 

Imitação 

http://nadjafavero.files.wordpress.com/2013/06/06915898200.jpg 

 

Improvisação 

http://2.bp.blogspot.com/-

A0QFjoPWbvw/UDw5_BjIkCI/AAAAAAAAAJw/iwhhgIc8JLs/s1600/IMG_1214.JPG 

 

Mímica 

http://3.bp.blogspot.com/-

zzoIYmaqZ5E/VAT5e2Gnl4I/AAAAAAAAADM/FLDzL3tp02w/s1600/20140826_110106.jpg 

 

http://4.bp.blogspot.com/-494auPaI7x8/TY-W2k-M3WI/AAAAAAAASTc/ncHfNx90ghw/s1600/DSC05733.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-494auPaI7x8/TY-W2k-M3WI/AAAAAAAASTc/ncHfNx90ghw/s1600/DSC05733.JPG
http://perlbal.hi-pi.com/blog-images/650674/gd/13504133823/A-brincadeira-do-gato-e-o-rato-foi-muito-divertida.jpg
http://perlbal.hi-pi.com/blog-images/650674/gd/13504133823/A-brincadeira-do-gato-e-o-rato-foi-muito-divertida.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-XV4T2E-bpCs/TdcdqLcjQtI/AAAAAAAAAWo/HGmlYUpMWwM/s1600/movimento02.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-XV4T2E-bpCs/TdcdqLcjQtI/AAAAAAAAAWo/HGmlYUpMWwM/s1600/movimento02.jpg
http://www.franca.sp.gov.br/portal/images/phocagallery/galeria-educacao/escolas/anarosa/thumbs/phoca_thumb_l_jogando%20dama.jpg
http://www.franca.sp.gov.br/portal/images/phocagallery/galeria-educacao/escolas/anarosa/thumbs/phoca_thumb_l_jogando%20dama.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-Go-TE_iRDOY/UNM3C6-9CZI/AAAAAAAAAFM/v1rjDcYzS3w/s320/SAM_2121.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-Go-TE_iRDOY/UNM3C6-9CZI/AAAAAAAAAFM/v1rjDcYzS3w/s320/SAM_2121.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-hImbTJIuYg8/UoEYj59fu-I/AAAAAAAACGM/nhOd2Agl3Uw/s1600/DSC07850.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-hImbTJIuYg8/UoEYj59fu-I/AAAAAAAACGM/nhOd2Agl3Uw/s1600/DSC07850.JPG
http://www.tomcoelho.com.br/Lib/Templates/images/Artigos/Artigo%20027%20-%20Jogando%20xadrez.jpg
http://www.tomcoelho.com.br/Lib/Templates/images/Artigos/Artigo%20027%20-%20Jogando%20xadrez.jpg
http://nadjafavero.files.wordpress.com/2013/06/06915898200.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-A0QFjoPWbvw/UDw5_BjIkCI/AAAAAAAAAJw/iwhhgIc8JLs/s1600/IMG_1214.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-A0QFjoPWbvw/UDw5_BjIkCI/AAAAAAAAAJw/iwhhgIc8JLs/s1600/IMG_1214.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-zzoIYmaqZ5E/VAT5e2Gnl4I/AAAAAAAAADM/FLDzL3tp02w/s1600/20140826_110106.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-zzoIYmaqZ5E/VAT5e2Gnl4I/AAAAAAAAADM/FLDzL3tp02w/s1600/20140826_110106.jpg
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Cadeira livre 

http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2009/05/26/article-1188428-05193C8B000005DC-

812_468x299.jpg 

Dança das cadeiras cooperativa 

http://2.bp.blogspot.com/-

Esi1_KG9jcI/Te0C34puhjI/AAAAAAAAALI/aR7KWQ8Ihyw/s1600/kluh.jpg 

 

Eco-nome 

http://1.bp.blogspot.com/-mJn0iEu1O80/UwVRpSkXcBI/AAAAAAAACwM/rj5a-

IxUaWQ/s1600/28.jpg 

 

Futpar 

http://1.bp.blogspot.com/_2V32R7gZz1s/TBFaTh0TZaI/AAAAAAAAAg8/Jnqf1LzVgyA/s16

00/050620101750.jpg 

 

Olhos de águia 

http://1.bp.blogspot.com/-xV9HKqW9W_A/U_-G-

oo558I/AAAAAAAAAH8/QLzthHKp6Q0/s1600/final.jpg 

 

Salve-se com um abraço 

http://2.bp.blogspot.com/-

YQez1fLuXS4/T4YK_1W8EtI/AAAAAAAABDs/ltu2_weDElk/s1600/2012-04-

11+08.20.53.jpg 

 

Tato contato 

http://3.bp.blogspot.com/-

GG_SrKF4z_g/TariwArAcAI/AAAAAAAABtI/jjWbCh8t5gs/s1600/DSC03734.JPG 

 

Volençol 

http://www.copi.com.br/wp-content/uploads/2011/09/1509-003.jpg 

4.8 Sugestões de imagens para o álbum DANÇA: 

Baião 

http://www.piaui.pi.gov.br/images/albuns/album_533/4ef8de2a1c_media.jpg 

 

Batuque 

https://c1.staticflickr.com/9/8206/8205692375_cf9f1da08c_z.jpg 

 

Carimbó 

http://3.bp.blogspot.com/-

TkSGecKGf6M/UifjRB3M5AI/AAAAAAAAACY/ZU62_CSsDWY/s1600/7149_carimbo1-

rogeriouchoa.jpg 

Cateretê 

http://www.jornaldeuberaba.com.br/zdata/arquivos/maio_2013/13/1/BASTIDORES%20RE

http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2009/05/26/article-1188428-05193C8B000005DC-812_468x299.jpg
http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2009/05/26/article-1188428-05193C8B000005DC-812_468x299.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-Esi1_KG9jcI/Te0C34puhjI/AAAAAAAAALI/aR7KWQ8Ihyw/s1600/kluh.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-Esi1_KG9jcI/Te0C34puhjI/AAAAAAAAALI/aR7KWQ8Ihyw/s1600/kluh.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-mJn0iEu1O80/UwVRpSkXcBI/AAAAAAAACwM/rj5a-IxUaWQ/s1600/28.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-mJn0iEu1O80/UwVRpSkXcBI/AAAAAAAACwM/rj5a-IxUaWQ/s1600/28.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_2V32R7gZz1s/TBFaTh0TZaI/AAAAAAAAAg8/Jnqf1LzVgyA/s1600/050620101750.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_2V32R7gZz1s/TBFaTh0TZaI/AAAAAAAAAg8/Jnqf1LzVgyA/s1600/050620101750.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-xV9HKqW9W_A/U_-G-oo558I/AAAAAAAAAH8/QLzthHKp6Q0/s1600/final.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-xV9HKqW9W_A/U_-G-oo558I/AAAAAAAAAH8/QLzthHKp6Q0/s1600/final.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-YQez1fLuXS4/T4YK_1W8EtI/AAAAAAAABDs/ltu2_weDElk/s1600/2012-04-11+08.20.53.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-YQez1fLuXS4/T4YK_1W8EtI/AAAAAAAABDs/ltu2_weDElk/s1600/2012-04-11+08.20.53.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-YQez1fLuXS4/T4YK_1W8EtI/AAAAAAAABDs/ltu2_weDElk/s1600/2012-04-11+08.20.53.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-GG_SrKF4z_g/TariwArAcAI/AAAAAAAABtI/jjWbCh8t5gs/s1600/DSC03734.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-GG_SrKF4z_g/TariwArAcAI/AAAAAAAABtI/jjWbCh8t5gs/s1600/DSC03734.JPG
http://www.copi.com.br/wp-content/uploads/2011/09/1509-003.jpg
http://www.piaui.pi.gov.br/images/albuns/album_533/4ef8de2a1c_media.jpg
https://c1.staticflickr.com/9/8206/8205692375_cf9f1da08c_z.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-TkSGecKGf6M/UifjRB3M5AI/AAAAAAAAACY/ZU62_CSsDWY/s1600/7149_carimbo1-rogeriouchoa.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-TkSGecKGf6M/UifjRB3M5AI/AAAAAAAAACY/ZU62_CSsDWY/s1600/7149_carimbo1-rogeriouchoa.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-TkSGecKGf6M/UifjRB3M5AI/AAAAAAAAACY/ZU62_CSsDWY/s1600/7149_carimbo1-rogeriouchoa.jpg
http://www.jornaldeuberaba.com.br/zdata/arquivos/maio_2013/13/1/BASTIDORES%20REVELA%C3%87%C3%83O.JPG
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VELA%C3%87%C3%83O.JPG 

 

Ciranda 

http://files.emfsc.webnode.com.br/200000062-6ce826de1a/Alunos%20073.jpg 

 

Cuá fubá 

http://i.ytimg.com/vi/Sj8GcrCIyQA/maxresdefault.jpg 

 

http://presencial.unipar.br/media/cache/13/fb/13fb44b578ac8d2001b8ab48ced0771a.jpg 

 

Dança de Fitas 

http://www.baeturismo.net/images%20900/fotos/materias/Baetur%202011/Festa%20julina

%20de%20escola%20de%20Terra%20Preta/pau_de_fita.jpg 

 

http://www.litoraldesantacatarina.com/imagens/itj_g_25.jpg 

 

Dança de São Gonçalo 

http://www.rdnews.com.br/uploads/Image/Variedades/grupo_cuiaba_rdnews.jpg 

 

Dança do café 

http://2.bp.blogspot.com/_Pv1du0aF-4g/SZo4uVMMU6I/AAAAAAAAAK8/F-

0qwytHQeA/s400/P5310186.JPG 

 

http://gruposereviver.blogspot.com.br/2010/07/no-ultimo-dia-16072010-realizamos.html 

 

Fandango 

http://www.paranagua.pr.gov.br/imgbank/13492.jpg 

 

http://2.bp.blogspot.com/-

AeUxE3tvVi0/TYmwx0b_2nI/AAAAAAAAFZM/m8Hf0sU46Uk/s1600/fandango.jpg 

 

Frevo 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d7/Passistas_de_Frevo.jpg 

 

Quadrilha 

http://2.bp.blogspot.com/-

nl97XlOhflE/T49EcML1bVI/AAAAAAAAAw0/qtVdI_rfx4I/s1600/quadrilha+junina.jpg 

 

Samba de roda 

http://www.morrodesaopaulobrasil.com.br/blog/wp-content/uploads/2013/02/festival-de-

primavera-de-morro-de-sao-paulo-samba-de-roda-1.jpg 

 

Bolero 

http://zaarah.com.br/studio/wp-content/uploads/2014/08/bolero-1.jpg 

 

http://www.jornaldeuberaba.com.br/zdata/arquivos/maio_2013/13/1/BASTIDORES%20REVELA%C3%87%C3%83O.JPG
http://files.emfsc.webnode.com.br/200000062-6ce826de1a/Alunos%20073.jpg
http://i.ytimg.com/vi/Sj8GcrCIyQA/maxresdefault.jpg
http://presencial.unipar.br/media/cache/13/fb/13fb44b578ac8d2001b8ab48ced0771a.jpg
http://www.baeturismo.net/images%20900/fotos/materias/Baetur%202011/Festa%20julina%20de%20escola%20de%20Terra%20Preta/pau_de_fita.jpg
http://www.baeturismo.net/images%20900/fotos/materias/Baetur%202011/Festa%20julina%20de%20escola%20de%20Terra%20Preta/pau_de_fita.jpg
http://www.litoraldesantacatarina.com/imagens/itj_g_25.jpg
http://www.rdnews.com.br/uploads/Image/Variedades/grupo_cuiaba_rdnews.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_Pv1du0aF-4g/SZo4uVMMU6I/AAAAAAAAAK8/F-0qwytHQeA/s400/P5310186.JPG
http://2.bp.blogspot.com/_Pv1du0aF-4g/SZo4uVMMU6I/AAAAAAAAAK8/F-0qwytHQeA/s400/P5310186.JPG
http://gruposereviver.blogspot.com.br/2010/07/no-ultimo-dia-16072010-realizamos.html
http://www.paranagua.pr.gov.br/imgbank/13492.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-AeUxE3tvVi0/TYmwx0b_2nI/AAAAAAAAFZM/m8Hf0sU46Uk/s1600/fandango.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-AeUxE3tvVi0/TYmwx0b_2nI/AAAAAAAAFZM/m8Hf0sU46Uk/s1600/fandango.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d7/Passistas_de_Frevo.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-nl97XlOhflE/T49EcML1bVI/AAAAAAAAAw0/qtVdI_rfx4I/s1600/quadrilha+junina.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-nl97XlOhflE/T49EcML1bVI/AAAAAAAAAw0/qtVdI_rfx4I/s1600/quadrilha+junina.jpg
http://www.morrodesaopaulobrasil.com.br/blog/wp-content/uploads/2013/02/festival-de-primavera-de-morro-de-sao-paulo-samba-de-roda-1.jpg
http://www.morrodesaopaulobrasil.com.br/blog/wp-content/uploads/2013/02/festival-de-primavera-de-morro-de-sao-paulo-samba-de-roda-1.jpg
http://zaarah.com.br/studio/wp-content/uploads/2014/08/bolero-1.jpg
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Forró 

http://ivanildofeitosacebrac.xpg.uol.com.br/imagens/foto%2010.JPG 

 

Merengue 

http://4.bp.blogspot.com/_wVyO9oOKg0Y/S_QFwU2wKPI/AAAAAAAAAAw/j70yxNlkqEI/s

320/lol.bmp 

 

Salsa 

http://2.bp.blogspot.com/-06_sERhGJoo/UhVsK-

LBiWI/AAAAAAAAnDU/8cPGYMMExlI/s320/EXPOSTAS.com+bruna+marquezine+salsa+

%287%29.jpg 

 

Samba 

http://www.sescrio.org.br/sites/default/files/arquitetura_do_samba_credito_elisa_hugueney

_1.jpg 

 

Soltinho 

http://dancamix.files.wordpress.com/2011/06/soltinho_0.jpg 

 

Swing 

http://www.swingdanceuk.com/wp-content/uploads/2013/07/simkat1.gif 

 

Tango 

http://afabudhabi.org/wp-content/uploads/2013/10/Tango1.jpg 

 

Valsa 

http://s2.glbimg.com/Gwi03w8uW8-Zll9k7oQK-

WX3ERo=/s.glbimg.com/et/pr/f/original/2013/08/25/tiago.jpg 

 

Vanerão 

https://meninasemarte.files.wordpress.com/2012/04/vaneracc83o.jpg 

 

Xote 

http://3.bp.blogspot.com/-

esb9e5QdNu0/T2q3P5scqqI/AAAAAAAAAro/fXAT0u7BLrc/s1600/imagem+1.jpg 

 

Break 

http://cdn.3oneseven.com/wp-content/uploads/2012/01/breakdance.jpg 

 

Funk 

http://s2.glbimg.com/kq7IqLaTiPXbOZeptepm_5LY-

o0=/s.glbimg.com/et/pr/f/original/2014/09/28/fr_0704.jpg 

 

http://ivanildofeitosacebrac.xpg.uol.com.br/imagens/foto%2010.JPG
http://4.bp.blogspot.com/_wVyO9oOKg0Y/S_QFwU2wKPI/AAAAAAAAAAw/j70yxNlkqEI/s320/lol.bmp
http://4.bp.blogspot.com/_wVyO9oOKg0Y/S_QFwU2wKPI/AAAAAAAAAAw/j70yxNlkqEI/s320/lol.bmp
http://2.bp.blogspot.com/-06_sERhGJoo/UhVsK-LBiWI/AAAAAAAAnDU/8cPGYMMExlI/s320/EXPOSTAS.com+bruna+marquezine+salsa+%287%29.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-06_sERhGJoo/UhVsK-LBiWI/AAAAAAAAnDU/8cPGYMMExlI/s320/EXPOSTAS.com+bruna+marquezine+salsa+%287%29.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-06_sERhGJoo/UhVsK-LBiWI/AAAAAAAAnDU/8cPGYMMExlI/s320/EXPOSTAS.com+bruna+marquezine+salsa+%287%29.jpg
http://www.sescrio.org.br/sites/default/files/arquitetura_do_samba_credito_elisa_hugueney_1.jpg
http://www.sescrio.org.br/sites/default/files/arquitetura_do_samba_credito_elisa_hugueney_1.jpg
http://dancamix.files.wordpress.com/2011/06/soltinho_0.jpg
http://www.swingdanceuk.com/wp-content/uploads/2013/07/simkat1.gif
http://afabudhabi.org/wp-content/uploads/2013/10/Tango1.jpg
http://s2.glbimg.com/Gwi03w8uW8-Zll9k7oQK-WX3ERo=/s.glbimg.com/et/pr/f/original/2013/08/25/tiago.jpg
http://s2.glbimg.com/Gwi03w8uW8-Zll9k7oQK-WX3ERo=/s.glbimg.com/et/pr/f/original/2013/08/25/tiago.jpg
https://meninasemarte.files.wordpress.com/2012/04/vaneracc83o.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-esb9e5QdNu0/T2q3P5scqqI/AAAAAAAAAro/fXAT0u7BLrc/s1600/imagem+1.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-esb9e5QdNu0/T2q3P5scqqI/AAAAAAAAAro/fXAT0u7BLrc/s1600/imagem+1.jpg
http://cdn.3oneseven.com/wp-content/uploads/2012/01/breakdance.jpg
http://s2.glbimg.com/kq7IqLaTiPXbOZeptepm_5LY-o0=/s.glbimg.com/et/pr/f/original/2014/09/28/fr_0704.jpg
http://s2.glbimg.com/kq7IqLaTiPXbOZeptepm_5LY-o0=/s.glbimg.com/et/pr/f/original/2014/09/28/fr_0704.jpg
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House 

http://4.bp.blogspot.com/_9e2WkNaXrXI/S86JEp4ZS-

I/AAAAAAAAAJA/KDcrfutNARg/s1600/DanceMovement.jpg 

 

http://3.bp.blogspot.com/-MK6LoEzltKs/U1lVBKhJO8I/AAAAAAAABxE/-

681k00KOds/s1600/10267033_623810594375993_2054127896_o.jpg 

 

Locking 

http://1.bp.blogspot.com/_SU2Pvj7M-

6M/TMrnqX5vu3I/AAAAAAAABjM/sEJWUkVNhTc/s1600/danca-de-rua.gif 

 

http://4.bp.blogspot.com/-

Gu2KeaKLtAg/T4QZUKst20I/AAAAAAAAAEo/IqqqaeCTgms/s1600/Locking_music_1%5

B1%5D.jpg 

 

Popping 

http://2.bp.blogspot.com/_3uiErr5HJOE/Sa_8EYILdlI/AAAAAAAAAGA/VUpACN38sBY/s2

00/middle_temp_pic.jpg 

 

http://images.wisegeek.com/hip-hop-dancer-with-red-jacket.jpg 

 

Ragga 

http://2.bp.blogspot.com/_3uiErr5HJOE/Sa_8EYILdlI/AAAAAAAAAGA/VUpACN38sBY/s2

00/middle_temp_pic.jpg 

 

Elementos de movimento 

http://www.laban-

analyses.org/laban_analysis_reviews/laban_analysis_notation/space_harmony_choreutics

/planes/laban_planes_icosahedron.jpg 

 

Expressão corporal 

http://api.ning.com/files/6cQi*KnrV7vnG9VJCFhOiHbChiumt1i05ADxamujq4SZ43Bw01c3

2-8-LkQICaCpOsI-

f4kMyDzsBJ*HyZqXQn3pvSWAt6ds/385696_399572513419315_100000997104766_110

4173_2078372124_n.jpg 

 

Improvisação 

http://1.bp.blogspot.com/-

La5AApZROlE/TzKhcYkWaHI/AAAAAAAAALw/xpjSWFnkwZI/s1600/com.jpg 

 

Qualidades de movimento 

http://www.atitudeto.com.br/wp-content/uploads/2014/09/ESPETACULO-DE-

http://4.bp.blogspot.com/_9e2WkNaXrXI/S86JEp4ZS-I/AAAAAAAAAJA/KDcrfutNARg/s1600/DanceMovement.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_9e2WkNaXrXI/S86JEp4ZS-I/AAAAAAAAAJA/KDcrfutNARg/s1600/DanceMovement.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-MK6LoEzltKs/U1lVBKhJO8I/AAAAAAAABxE/-681k00KOds/s1600/10267033_623810594375993_2054127896_o.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-MK6LoEzltKs/U1lVBKhJO8I/AAAAAAAABxE/-681k00KOds/s1600/10267033_623810594375993_2054127896_o.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_SU2Pvj7M-6M/TMrnqX5vu3I/AAAAAAAABjM/sEJWUkVNhTc/s1600/danca-de-rua.gif
http://1.bp.blogspot.com/_SU2Pvj7M-6M/TMrnqX5vu3I/AAAAAAAABjM/sEJWUkVNhTc/s1600/danca-de-rua.gif
http://4.bp.blogspot.com/-Gu2KeaKLtAg/T4QZUKst20I/AAAAAAAAAEo/IqqqaeCTgms/s1600/Locking_music_1%5B1%5D.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-Gu2KeaKLtAg/T4QZUKst20I/AAAAAAAAAEo/IqqqaeCTgms/s1600/Locking_music_1%5B1%5D.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-Gu2KeaKLtAg/T4QZUKst20I/AAAAAAAAAEo/IqqqaeCTgms/s1600/Locking_music_1%5B1%5D.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_3uiErr5HJOE/Sa_8EYILdlI/AAAAAAAAAGA/VUpACN38sBY/s200/middle_temp_pic.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_3uiErr5HJOE/Sa_8EYILdlI/AAAAAAAAAGA/VUpACN38sBY/s200/middle_temp_pic.jpg
http://images.wisegeek.com/hip-hop-dancer-with-red-jacket.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_3uiErr5HJOE/Sa_8EYILdlI/AAAAAAAAAGA/VUpACN38sBY/s200/middle_temp_pic.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_3uiErr5HJOE/Sa_8EYILdlI/AAAAAAAAAGA/VUpACN38sBY/s200/middle_temp_pic.jpg
http://www.laban-analyses.org/laban_analysis_reviews/laban_analysis_notation/space_harmony_choreutics/planes/laban_planes_icosahedron.jpg
http://www.laban-analyses.org/laban_analysis_reviews/laban_analysis_notation/space_harmony_choreutics/planes/laban_planes_icosahedron.jpg
http://www.laban-analyses.org/laban_analysis_reviews/laban_analysis_notation/space_harmony_choreutics/planes/laban_planes_icosahedron.jpg
http://api.ning.com/files/6cQi*KnrV7vnG9VJCFhOiHbChiumt1i05ADxamujq4SZ43Bw01c32-8-LkQICaCpOsI-f4kMyDzsBJ*HyZqXQn3pvSWAt6ds/385696_399572513419315_100000997104766_1104173_2078372124_n.jpg
http://api.ning.com/files/6cQi*KnrV7vnG9VJCFhOiHbChiumt1i05ADxamujq4SZ43Bw01c32-8-LkQICaCpOsI-f4kMyDzsBJ*HyZqXQn3pvSWAt6ds/385696_399572513419315_100000997104766_1104173_2078372124_n.jpg
http://api.ning.com/files/6cQi*KnrV7vnG9VJCFhOiHbChiumt1i05ADxamujq4SZ43Bw01c32-8-LkQICaCpOsI-f4kMyDzsBJ*HyZqXQn3pvSWAt6ds/385696_399572513419315_100000997104766_1104173_2078372124_n.jpg
http://api.ning.com/files/6cQi*KnrV7vnG9VJCFhOiHbChiumt1i05ADxamujq4SZ43Bw01c32-8-LkQICaCpOsI-f4kMyDzsBJ*HyZqXQn3pvSWAt6ds/385696_399572513419315_100000997104766_1104173_2078372124_n.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-La5AApZROlE/TzKhcYkWaHI/AAAAAAAAALw/xpjSWFnkwZI/s1600/com.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-La5AApZROlE/TzKhcYkWaHI/AAAAAAAAALw/xpjSWFnkwZI/s1600/com.jpg
http://www.atitudeto.com.br/wp-content/uploads/2014/09/ESPETACULO-DE-DAN%C3%87A2.jpg
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DAN%C3%87A2.jpg 

 

Dança Circular Contemporânea 

http://luanalu.files.wordpress.com/2007/08/imagem2.jpg 

 

Dança Circular Folclórica 

http://www.blumenews.com.br/site/images/blumenews%20-

%20grupo%20de%20danca%20roda%20alegre%20-%20eraldo%20schnaider.jpg 

 

Dança Circular Sagrada 
http://menteslucidas.files.wordpress.com/2013/02/foto111.jpg 
 
 

4.9 Sugestões de imagens para o álbum GINÁSTICA:  

 

Argolas 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/esportes/imagens/DSC_0016%2

81%29.jpg 

 

Barra fixa 

http://www.sportsplayinc.com/images/largeImages/463.jpg 

Paralelas assimétricas 

http://i01.i.aliimg.com/photo/v0/578759057/Indoor_Adjustable_gym_Uneven_bars.jpg 

Salto sobre o cavalo 

http://static.hsw.com.br/gif/pan-ginastica-artistica-7.jpg 

Solo 

https://c1.staticflickr.com/5/4084/5204653462_c806933b6a_z.jpg 

 

Arco 

http://imguol.com/2012/08/11/favorita-ao-ouro-a-russa-evgeniya-kanaeva-iniciou-sua-

apresentacao-na-final-deste-sabado-com-a-serie-de-arco-1344694180628_956x650.jpg 

Bola 

http://imguol.com/2012/08/09/espanhola-carolina-rodriguez-se-apresenta-com-a-bola-no-

primeiro-dia-de-eliminatorias-da-ginastica-ritmica-1344523951371_956x550.jpg 

 

Corda 

http://corporate.olympics.com.au/images/dmImage/StandardImage/danielle_prince_rhyth_

delhi2010.jpg 

 

http://www.atitudeto.com.br/wp-content/uploads/2014/09/ESPETACULO-DE-DAN%C3%87A2.jpg
http://luanalu.files.wordpress.com/2007/08/imagem2.jpg
http://www.blumenews.com.br/site/images/blumenews%20-%20grupo%20de%20danca%20roda%20alegre%20-%20eraldo%20schnaider.jpg
http://www.blumenews.com.br/site/images/blumenews%20-%20grupo%20de%20danca%20roda%20alegre%20-%20eraldo%20schnaider.jpg
http://menteslucidas.files.wordpress.com/2013/02/foto111.jpg
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/esportes/imagens/DSC_0016%281%29.jpg
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/esportes/imagens/DSC_0016%281%29.jpg
http://www.sportsplayinc.com/images/largeImages/463.jpg
http://i01.i.aliimg.com/photo/v0/578759057/Indoor_Adjustable_gym_Uneven_bars.jpg
http://static.hsw.com.br/gif/pan-ginastica-artistica-7.jpg
https://c1.staticflickr.com/5/4084/5204653462_c806933b6a_z.jpg
http://imguol.com/2012/08/11/favorita-ao-ouro-a-russa-evgeniya-kanaeva-iniciou-sua-apresentacao-na-final-deste-sabado-com-a-serie-de-arco-1344694180628_956x650.jpg
http://imguol.com/2012/08/11/favorita-ao-ouro-a-russa-evgeniya-kanaeva-iniciou-sua-apresentacao-na-final-deste-sabado-com-a-serie-de-arco-1344694180628_956x650.jpg
http://imguol.com/2012/08/09/espanhola-carolina-rodriguez-se-apresenta-com-a-bola-no-primeiro-dia-de-eliminatorias-da-ginastica-ritmica-1344523951371_956x550.jpg
http://imguol.com/2012/08/09/espanhola-carolina-rodriguez-se-apresenta-com-a-bola-no-primeiro-dia-de-eliminatorias-da-ginastica-ritmica-1344523951371_956x550.jpg
http://corporate.olympics.com.au/images/dmImage/StandardImage/danielle_prince_rhyth_delhi2010.jpg
http://corporate.olympics.com.au/images/dmImage/StandardImage/danielle_prince_rhyth_delhi2010.jpg
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Fita 

http://mlb-s2-p.mlstatic.com/fita-ginastica-ritmica-grd-profissional-buena-omda-malabares-

14525-MLB4007478335_032013-F.jpg 

 

Massas 

http://www.magicalaction.com/Preview/Torino2008/Competition/_MG_6653Zhukova.JPG 

Aeróbica 

http://veja.abril.com.br/blog/saude-chegada/files/2013/04/ginastica-aerobica-renato-dutra-

620.jpg 

Alongamentos 

http://veja.abril.com.br/blog/saude-chegada/files/2013/04/ginastica-aerobica-renato-dutra-

620.jpg 

 

Core Board 

http://www.fit2surf.com/wp-content/uploads/2010/08/silho_YouLee_109_flat1.jpg 

 

Localizada 

http://meucorpofitness.com.br/wp-content/uploads/2014/05/ginastica-localizada-4.jpg 

 

Pilates 

http://espacodharma.pro.br/wp-content/uploads/2012/04/pilates.jpg 

 

Pular corda 

http://www.abdomensarado.com/blog/files/2013/04/500x559xcorda2.jpg.pagespeed.ic.1z

WWlUaA_v.jpg 

 

Step 

http://www.estacaofitnessacademia.com.br/adm/cadastro/clientes/7097/images/step.jpg 

 

Malabares 

http://2.bp.blogspot.com/-

BDz_BF8gVo0/UMBwnoQTaeI/AAAAAAAAFZY/G9WpYXlOvNI/s1600/DSC04354.JPG 

 

Tecido 

http://2.bp.blogspot.com/-

wnqkAk2EbMI/TcrF8o9PLsI/AAAAAAAADVg/1PYEh0WOTG4/s1600/80019-juliana-

xavier-090511-1-original.jpg 

 

http://mlb-s2-p.mlstatic.com/fita-ginastica-ritmica-grd-profissional-buena-omda-malabares-14525-MLB4007478335_032013-F.jpg
http://mlb-s2-p.mlstatic.com/fita-ginastica-ritmica-grd-profissional-buena-omda-malabares-14525-MLB4007478335_032013-F.jpg
http://www.magicalaction.com/Preview/Torino2008/Competition/_MG_6653Zhukova.JPG
http://veja.abril.com.br/blog/saude-chegada/files/2013/04/ginastica-aerobica-renato-dutra-620.jpg
http://veja.abril.com.br/blog/saude-chegada/files/2013/04/ginastica-aerobica-renato-dutra-620.jpg
http://veja.abril.com.br/blog/saude-chegada/files/2013/04/ginastica-aerobica-renato-dutra-620.jpg
http://veja.abril.com.br/blog/saude-chegada/files/2013/04/ginastica-aerobica-renato-dutra-620.jpg
http://www.fit2surf.com/wp-content/uploads/2010/08/silho_YouLee_109_flat1.jpg
http://meucorpofitness.com.br/wp-content/uploads/2014/05/ginastica-localizada-4.jpg
http://espacodharma.pro.br/wp-content/uploads/2012/04/pilates.jpg
http://www.abdomensarado.com/blog/files/2013/04/500x559xcorda2.jpg.pagespeed.ic.1zWWlUaA_v.jpg
http://www.abdomensarado.com/blog/files/2013/04/500x559xcorda2.jpg.pagespeed.ic.1zWWlUaA_v.jpg
http://www.estacaofitnessacademia.com.br/adm/cadastro/clientes/7097/images/step.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-BDz_BF8gVo0/UMBwnoQTaeI/AAAAAAAAFZY/G9WpYXlOvNI/s1600/DSC04354.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-BDz_BF8gVo0/UMBwnoQTaeI/AAAAAAAAFZY/G9WpYXlOvNI/s1600/DSC04354.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-wnqkAk2EbMI/TcrF8o9PLsI/AAAAAAAADVg/1PYEh0WOTG4/s1600/80019-juliana-xavier-090511-1-original.jpg
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http://2.bp.blogspot.com/-wnqkAk2EbMI/TcrF8o9PLsI/AAAAAAAADVg/1PYEh0WOTG4/s1600/80019-juliana-xavier-090511-1-original.jpg
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Trampolim 

http://www.esporteespecializado.com/imgs/upload/up_3797.jpg 

 

Trapézio 

http://revistamarieclaire.globo.com/Revista/Marieclaire/foto/0,,33364813,00.jpg 

4.10 Sugestões de imagens para o álbum LUTAS:  

Jiu-jitsu 

http://www.5peaksmartialartsacademy.com/wp-content/uploads/2012/11/5Peaks_jiu-

jitsu.jpg 

 

Judô 

http://maranhaoesportes.com/wp-content/uploads/2012/11/judo_monatsturnier.jpg 

 

Luta Olímpica 

http://cdn.foxsports.com.br/sites/foxsports-br/files/img/notes/materia/620x465/luta-

olimpica-640x480-gettyimages.jpg 

 

Sumô 

http://images.nationalgeographic.com/wpf/media-live/photos/000/123/cache/sumo-

wrestlers-initial-clash_12306_600x450.jpg 

 

http://i1.ytimg.com/vi/GVX4v6BxDkI/hqdefault.jpg 

 

Boxe 

http://americantka.com/wp-content/uploads/2013/07/american-tka-boxing-kids.jpg 

 

http://www.mogidascruzes.sp.gov.br/comunicacao/noticias/fotos/240311-boxe-int.jpg 

 

Karatê 

http://www.mogidascruzes.sp.gov.br/comunicacao/noticias/fotos/240311-boxe-int.jpg 

 

http://s.glbimg.com/es/ge/f/original/2011/02/02/juliana_sandrosilva2_div_30.jpg 

 

Muay Thai 

http://s2.glbimg.com/aBIWcY68eixRiuhSorHZDFeSw7g=/s.glbimg.com/et/pr/f/original/2014

/03/31/ok.jpg 

 

http://english.peopledaily.com.cn/mediafile/201008/31/P201008311630023829144352.jpg 

 

http://www.esporteespecializado.com/imgs/upload/up_3797.jpg
http://revistamarieclaire.globo.com/Revista/Marieclaire/foto/0,,33364813,00.jpg
http://www.5peaksmartialartsacademy.com/wp-content/uploads/2012/11/5Peaks_jiu-jitsu.jpg
http://www.5peaksmartialartsacademy.com/wp-content/uploads/2012/11/5Peaks_jiu-jitsu.jpg
http://maranhaoesportes.com/wp-content/uploads/2012/11/judo_monatsturnier.jpg
http://cdn.foxsports.com.br/sites/foxsports-br/files/img/notes/materia/620x465/luta-olimpica-640x480-gettyimages.jpg
http://cdn.foxsports.com.br/sites/foxsports-br/files/img/notes/materia/620x465/luta-olimpica-640x480-gettyimages.jpg
http://images.nationalgeographic.com/wpf/media-live/photos/000/123/cache/sumo-wrestlers-initial-clash_12306_600x450.jpg
http://images.nationalgeographic.com/wpf/media-live/photos/000/123/cache/sumo-wrestlers-initial-clash_12306_600x450.jpg
http://i1.ytimg.com/vi/GVX4v6BxDkI/hqdefault.jpg
http://americantka.com/wp-content/uploads/2013/07/american-tka-boxing-kids.jpg
http://www.mogidascruzes.sp.gov.br/comunicacao/noticias/fotos/240311-boxe-int.jpg
http://www.mogidascruzes.sp.gov.br/comunicacao/noticias/fotos/240311-boxe-int.jpg
http://s.glbimg.com/es/ge/f/original/2011/02/02/juliana_sandrosilva2_div_30.jpg
http://s2.glbimg.com/aBIWcY68eixRiuhSorHZDFeSw7g=/s.glbimg.com/et/pr/f/original/2014/03/31/ok.jpg
http://s2.glbimg.com/aBIWcY68eixRiuhSorHZDFeSw7g=/s.glbimg.com/et/pr/f/original/2014/03/31/ok.jpg
http://english.peopledaily.com.cn/mediafile/201008/31/P201008311630023829144352.jpg
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Taekwondo 

http://www.korea.net/upload/content/editImage/Taekwondo_Team_Korea01.jpg 

 

http://www.korea.net/upload/content/editImage/Taekwondo_Team_Korea01.jpg 

 

Esgrima 

http://static.squarespace.com/static/53600614e4b04f774f7ce00f/t/536143e5e4b0e6e78cf5

c520/1398883317129/ 

 

Kendô 

http://www.taipeitimes.com/images/2012/01/11/P05-120111-319.jpg 

 

Capoeira Angola 

http://barracaodangola.com/wp-content/uploads/2013/10/chapa-de-costas.jpg 

 

Capoeira Regional 

http://www.jogodemandinga.com/wp-content/uploads/2012/12/Batuque3kl.jpg 

 

4.11 Planilha de Acesso a Recursos Didáticos  

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AgiJeZJSN27mdDhDRVkxZFBMWmJqUk

pIb3VyMmF1RFE#gid=0 

 

 

4.12 Formulário aplicado aos professores do NRE de União da Vitória para coleta de 

dados  

https://docs.google.com/forms/d/1v-uF1D8HrU9_NC6W-bTy-

P6IQuerC_dU9PpplrKMqAM/viewform 

4.13 Formulário criado para a coleta de dados dos professores que quisessem 

contribuir com imagens para a produção de material didático 

https://docs.google.com/forms/d/1wVTwFbYJ-TZKncjdG-

L5MyNRBOSTITSwR_05ScXTtL4/viewform 

 

 

 

 

 

http://www.korea.net/upload/content/editImage/Taekwondo_Team_Korea01.jpg
http://www.korea.net/upload/content/editImage/Taekwondo_Team_Korea01.jpg
http://static.squarespace.com/static/53600614e4b04f774f7ce00f/t/536143e5e4b0e6e78cf5c520/1398883317129/
http://static.squarespace.com/static/53600614e4b04f774f7ce00f/t/536143e5e4b0e6e78cf5c520/1398883317129/
http://www.taipeitimes.com/images/2012/01/11/P05-120111-319.jpg
http://barracaodangola.com/wp-content/uploads/2013/10/chapa-de-costas.jpg
http://www.jogodemandinga.com/wp-content/uploads/2012/12/Batuque3kl.jpg
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AgiJeZJSN27mdDhDRVkxZFBMWmJqUkpIb3VyMmF1RFE#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AgiJeZJSN27mdDhDRVkxZFBMWmJqUkpIb3VyMmF1RFE#gid=0
https://docs.google.com/forms/d/1v-uF1D8HrU9_NC6W-bTy-P6IQuerC_dU9PpplrKMqAM/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1v-uF1D8HrU9_NC6W-bTy-P6IQuerC_dU9PpplrKMqAM/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1wVTwFbYJ-TZKncjdG-L5MyNRBOSTITSwR_05ScXTtL4/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1wVTwFbYJ-TZKncjdG-L5MyNRBOSTITSwR_05ScXTtL4/viewform
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