
OS DESAFIOS DA ESCOLA PÚBLICA PARANAENSE
NA PERSPECTIVA  DO  PROFESSOR  PDE

Produções Didático-Pedagógicas

Versão Online     ISBN 978-85-8015-079-7
Cadernos PDE

II



 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

Superintendência da Educação 

Diretoria de Políticas e Programas Educacionais 

Programa de Desenvolvimento Educacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A EDUCAÇÃO FÍSICA E O ENSINO MÉDIO NOTURNO: 
ANÁLISE E INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 
 
 
 
 
 

BETÂNIA DA SILVA FRÉZ 
 
 
 
 
 
 
 
Material Didático Pedagógico – Unidade 
Pedagógica apresentada ao Programa de 
Desenvolvimento Educacional – PDE, da 
Secretaria de Estado de Educação do 
Paraná – SEED. 
Orientador:  Prof. Dr. Edilson Hobold. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIOESTE 
MARECHAL CÂNDIDO RONDON 

2014 

 
 



 FICHA PARA IDENTIFICAÇÃO 

 DA PRODUÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

 TURMA 2014 

 

Título: A Educação Física e o Ensino Médio Noturno: Análise e Intervenção 
Pedagógica 

 

Autora: Betânia da Silva Fréz 

Disciplina/Área: Educação Física 

Escola de Implementação do 
Projeto e sua localização: 

Colégio Estadual “João Arnaldo Ritt” – Vila 
Nova 

Município da escola: Toledo – Pr. 

Núcleo Regional de Educação:  Toledo 

Professor Orientador:  Prof. Dr. Edilson Hobold 

Instituição de Ensino Superior:  UNIOESTE – Marechal Cândido Rondon 

Relação Interdisciplinar:  

Resumo: 

 

 Os desafios que me direcionaram a esta 
pesquisa surgiram de anos de vivência 
pedagógica com alunos do ensino médio 
noturno. Alunos na sua grande maioria 
trabalhadores diurnos e que estudam à noite. 
Fadigados muitos estudantes demonstravam 
desinteresse e desmotivação pelas aulas de 
Educação Física. Assim, acredita-se que é 
necessária uma adequação dos Conteúdos 
Curriculares e do Plano de Trabalho Docente 
as necessidades específicas destes alunos. 
Devido às distintas áreas e horários de trabalho 
consumir a maior parte do tempo da população 
observa-se que o tempo restante é dividido 
entre os demais afazeres. Por sua vez o jovem 
aluno fica em uma posição delicada na 
sociedade, uma vez que o trabalho é essencial 
para sua sobrevivência e de sua família e em 
decorrência deste mesmo trabalho seus 
estudos ficam prejudicados, mesmo 
entendendo que são essenciais para a o seu 
crescimento e evolução profissional. Durante o 
processo de Educação Básica, podemos 
perceber que na infância grande parte das 



crianças, vivenciam as atividades corporais de 
forma prazerosa, mas nem sempre com a 
compressão da importância destas para sua 
vida futura.  No Ensino Médio é o momento 
oportuno de aproveitar a maturidade dessas 
percepções para estimular a compreensão 
crítica deste indivíduo em formação quanto a 
importância da atividade física para sua saúde 
à longo prazo. Sendo assim, o presente 
trabalho pretende propor um programa de 
intervenção na disciplina de Educação Física 
que estimule a participação mais efetiva dos 
alunos do Ensino Médio Noturno nestas aulas. 
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APRESENTAÇÃO 
  

 A presente produção didático-pedagógica, tem por objetivo realizar uma 

análise da situação do aluno trabalhador e de sua participação nas aulas de 

Educação Física no Ensino Médio Noturno, assim como procurar identificar se 

há desinteresse por parte dos alunos em participarem das aulas práticas de 

Educação Física, e em caso de desinteresse quais seriam os principais motivos 

causadores deste. Partindo desta análise, esta produção tem por finalidade 

apresentar uma Unidade Didática, que contemple o conteúdo do currículo que 

mais se adeque as necessidades e interesses apresentados pelos alunos do 

Ensino Médio do Período Noturno do Colégio “João Arnaldo Ritt” em Vila Nova, 

Toledo – Pr. 

Os desafios decorrentes das experiências que me direcionaram a esta 

pesquisa, surgiram de alguns anos de vivência pedagógica com alunos do 



ensino médio no período noturno, das escolas públicas de Guaíra e mais 

recentemente da cidade de Toledo no Paraná. Alunos estes na sua grande 

maioria trabalhadores durante o período diurno e que se dedicam aos estudos 

finais da educação básica durante a noite. 

A presença de adolescentes na força de trabalho tem sido encorajada 
pela sociedade, inclusive sendo prática incentivada através de política 
governamental expressa pelo Programa Primeiro Emprego. O 
ingresso precoce de jovens no trabalho é legalizado pela legislação 
brasileira. (FISCHER et al, 2003. p 974). 
  

Segundo FISCHER (2003), no Brasil, dados do IBGE, censo 2000, cerca 

de 9 milhões de adolescentes de 15 a 19 anos estão inseridos no mercado de 

trabalho. E é nessa realidade que pude observar diferentes situações: alunos 

que eram trabalhadores braçais da construção civil, alunas costureiras, alunos 

agricultores, alunas diaristas, funcionárias domésticas, atendentes lojistas, 

secretarias, alunos cobradores, entregadores, operadores de máquinas de 

corte de aves e suínos, cuidadores de granjas de aves e suínos, auxiliares de 

dentistas, telefonistas, e muitas outras profissões com grande desgaste 

muscular, mental e emocional, produzido por esforços repetitivos ou posições 

desconfortáveis as quais eles permaneciam por longo período do dia, assim 

como percebi o desânimo e a desmotivação aparente nestes alunos, 

provavelmente produzido pelas extensas jornadas de trabalhos as quais eles 

se submetiam. Estas por sua vez, se iniciavam às 05 horas da manhã e só 

terminavam na escola às 23 horas. Após esta extensa jornada eles retornavam 

aos seus lares para um descanso, sendo o intervalo entre este e o novo dia, o 

número de horas disponíveis para dormir. Observa-se claramente que este 

número de horas é inferior às recomendações diárias: 6 a 8 horas de sono sem 

interrupção para uma pessoa adulta e saudável, 10 horas para adolescentes e 

12 horas para crianças. 

Fadigados por esta jornada de vida, muitos estudantes do período 

noturno demonstravam desinteresse e desmotivação pelas aulas de Educação 

Física, uns se recusavam a realizar as aulas práticas e solicitavam trabalhos de 

pesquisa bibliográfica, outros participavam como por obrigatoriedade e uns 

poucos realizavam as atividades com aparente prazer, mas somente as 

atividades que eram de seu gosto.  Os rapazes sempre estavam dispostos a 

jogar futsal, enquanto algumas moças aceitavam “brincar” de vôlei. Os demais 



diziam estar cansados demais, com sono, com dores dentre outros motivos 

apresentados para ficarem sentados. Ouvia-se muito a expressão: “Professora 

posso descansar, acordei 05:00 da manhã, estou cansada(o)”. 

 
O trabalho precoce, geralmente, promove efeitos negativos 

no desenvolvimento físico e educacional, impedindo o jovem de 
dedicar- se a atividades extracurriculares, como atividades lúdicas e 
sociais próprias da idade, trazendo isolamento dos jovens entre seus 
pares e familiares, bem como sendo responsável pelo atraso escolar. 
(FISCHER et al, 2003. p 974). 

 
  Considerando o desinteresse dos alunos do ensino médio noturno, na 

sua grande maioria advindos da classe trabalhadora, pela prática das aulas de 

Educação Física, considero que a adequação dos Conteúdos Curriculares e do 

Plano de Trabalho Docente as necessidades específicas desta clientela pode 

ser um dos caminhos para ajudar a reverter o processo de desinteresse dos 

alunos por esta prática, permitindo assim o bom aproveitamento destas aulas 

como também a aprendizagem de algo que possa ser útil no dia a dia de cada 

um  dos indivíduos ao longo de suas vidas. 

 A forma como atualmente apresenta-se organizado os Conteúdos 

Curriculares da Educação Física para o Ensino Médio, não atende as 

necessidades específicas do aluno “trabalhador”, uma vez que este currículo e 

seus conteúdos são estruturados em um primeiro momento nacionalmente, e 

posteriormente em nível de estado. Este currículo é estruturado de um modo 

generalizado, visando atender alunos do Ensino Médio dos três períodos do dia 

e não considera as especificidades do noturno.  

Estima-se que dos três turnos o que recebe o maior número de alunos 

inseridos no mercado de trabalho é o noturno. Por si só, este fato já deveria 

gerar especificidades que certamente não foram pensadas ao elaborar-se um 

currículo de conteúdo geral. 

 Analisando as realidades de vida tão complexas destes estudantes e 

observando a determinação de muitos deles em mesmo assim prosseguirem 

seus estudos passou-se a questionar:  

- Um currículo pensado nacionalmente, elaborado para ser base de conteúdos 

didáticos, poderia atender as situações específicas das diferentes regiões e 

situações as quais hoje enfrentam o Ensino Médio Noturno no Brasil? 

- Os conteúdos básicos da disciplina da Educação Física constante nas 



Diretrizes Curriculares da Educação Básica, foram pensados sob a ótica das 

especificidades dos alunos do Ensino Médio Noturno?  

- Que metodologias possibilitariam trabalhar os conteúdos curriculares da 

Educação Física no Ensino Médio noturno de forma que estes possam atender 

as necessidades destes alunos?  

- Como resgatar em meio ao desgaste físico e emocional diário o prazer, a 

ludicidade e a diversão em realizar uma atividade física? 

 Não bastasse a forma como se estrutura as questões curriculares e seus 

conteúdos na maioria das escolas estaduais do Paraná, observaram-se ainda 

situações de conflito de gerações entre os docentes da disciplina de Educação 

Física. Estes conflitos se tornam um obstáculo ao aproveitamento e valorização 

da disciplina por parte dos alunos. Com todos os avanços ocorridos nos últimos 

anos observa-se ainda que alguns professores com formação mais tecnicista 

ainda trabalham, desde o ensino fundamental com alunos de 6º ano ao 9º ano, 

com metodologias fragmentadas de aprendizagem do jogo, enfatizando a 

repetição da ação, até a aprendizagem, levando os alunos a um desgaste. 

Quando no Ensino Médio, existe a tentativa de realizar abordagens 

metodológicas que venham a fragmentar as ações do jogo, por exemplo, a 

revisão de exercícios de fundamentação. A reação imediata dos alunos é de 

rejeição. Somado a estas questões temos a dura realidade de vida do aluno 

“trabalhador” do ensino médio noturno, que é aqui a alavanca impulsionadora 

deste trabalho. 

Baseado em todas estas questões abordadas, optou-se pelo formato de 

uma Unidade Didática para propor uma intervenção pedagógica na disciplina 

de Educação Física visando estimular a participação efetiva dos alunos do 

Ensino Médio Noturno nas aulas práticas, sendo que o público alvo ao qual se 

destina esta Unidade Didática são os alunos do 2º ano “B” do Ensino Médio 

Noturno, do Colégio Estadual “João Arnaldo Ritt” de Vila Nova, em Toledo-Pr. 

 

 

 

 

 

 



MATERIAL DIDÁTICO 

 

1) Estratégias de Implementação: 

 

Ação 01 - Apresentação da Unidade Didática aos Alunos 

e a Comunidade Escolar 

 

Neste primeiro contato do processo de implementação pedagógica com 

os alunos e com a comunidade escolar, a atividade a ser realizada será a 

apresentação da Unidade Didática, e suas estratégias de implementação. 

Para a realização deste momento, reuniremos no Salão, a Direção do 

Colégio Estadual “João Arnaldo Ritt”, a Equipe Pedagógica do Ensino Médio 

Noturno, os alunos do Ensino Médio Noturno, professores do Ensino Médio 

Noturno e Funcionários, uma vez  que as atividades do projeto necessitarão da 

colaboração e parceria de toda comunidade escolar. Explicar-se-á então as 

estratégias da implementação pedagógica, desta Unidade Didática, que será 

desenvolvida através da execução de uma Gincana Esportiva. Mediante a 

utilização de projeção será apresentada esta unidade didática e também o 

Regulamento Geral da Gincana conforme segue. 

 

REGULAMENTO GERAL DA GINCANA ESPORTIVA 

- Participarão desta Gincana os alunos do Ensino Médio Noturno do Colégio 

“João Arnaldo Ritt”  onde será implementada a Unidade Didática. 

- A Gincana será finalizada com a conclusão das 32 horas previstas de 

atividades práticas para a implementação do projeto. 

- Serão premiadas as equipes que classificarem-se em 1° e 2°lugares. 

- Cada equipe deverá ter obrigatoriamente sete (07) integrantes,  mediante 

a Ficha de inscrição (Anexo 1).  

- Cada turma de Ensino Médio deverá montar 01 a 02 equipes com alunos 

somente de sua própria turma. 

- Cada equipe se responsabilizará em organizar um uniforme que 

caracterize e identifique sua equipe para participar das atividades. Este 

uniforme não necessariamente precisa ser comprado, pode ser um chapéu ou 

boné da mesma cor, uma camiseta, uma tarja ou fita amarrada ao braço ou na 



testa, coletes, ou outro à escolha da equipe, sendo que todos os integrantes da 

mesma equipe utilizem para se identificarem no dia de prova. 

- Os participantes deverão se inscrever no prazo determinado pela 

professora ministrante do Projeto, utilizando a ficha de inscrição fornecida pela 

mesma, sendo que após a data de encerramento das inscrições nenhum nome 

de aluno poderá ser incluído na lista de inscritos, nem excluído, sob risco da 

equipe ser penalizada (perder pontos). Caso algum aluno inscrito desista de 

participar por motivo de doença ou outra situação grave e justificável a 

professora analisará e se posicionará de modo que não prejudique a equipe. 

- As datas das provas da Gincana serão comunicadas antecipadamente aos 

inscritos, pela própria professora PDE ou através da Direção da escola. 

- Caso seja necessário realizar a alteração de alguma data de prova por 

motivos justificáveis, sempre que possível os alunos serão comunicados com 

antecedência. 

- Se houver necessidade de adaptação ou mudanças em algumas das 

atividades elaboradas, em vista do numero de alunos inscritos, estas serão 

feitas pela professora PDE e devidamente comunicadas com antecedência aos 

participantes. 

- Qualquer evento ou acontecimento não previsto neste regulamento, será 

decidido pela proponente deste projeto. 

 

Total de carga horária: 2 horas e 30 minutos 

 

 

Ação 02 – Desenvolvimento e Execução das Atividades Previstas para a 

Gincana Esportiva. 

 

ATIVIDADES DA GINCANA 

  

Atividade nº 01 - Futsal com Obstáculos 
 

- A primeira equipe a realizar a tarefa se posicionará na linha de fundo da 

quadra de futsal com a posse da bola, ao sinal do professor quatro (04) 

integrantes da equipe se deslocarão com a posse de bola, realizando passes 



entre si até o local de marcação de pênalti, onde um jogador da equipe 

executará um chute a gol com objetivo de acertar um alvo determinado, assim 

sucessivamente até todos os jogadores terem a oportunidade de acertarem o 

alvo. 

- A equipe terá um tempo determinado para a execução da prova. Ex: 40 

segundos. 

- No meio da quadra estarão dispostos cones, estes cones não poderão ser 

derrubados, sob pena de serem convertidos em MULTA cada vez que um 

deles cair. 

Atenção: 

O objetivo, é que todos os alunos, independente de suas habilidades ou 

capacidades, desenvolvidas ou não, tenham a oportunidade de experimentar a 

atividade. 

Pontuação 

- Cada PASSE LEGAL realizado entre os integrantes da equipe marcará  01 

ponto. 

- Será considerado PASSE LEGAL entre cada integrante da equipe, desde 

que estes passes nunca se repitam. Ex: passe do jogador 01, para o jogador 

02, do jogador 02 para o jogador 03, do jogador 03 para o jogador 04, do 

jogador 04 para o jogador 01 e assim consecutivamente, pontuarão. 

 - Cada gol marcado marcará 10 pontos. 

-Se a equipe cumprir a prova dentro do tempo limite manterá seus pontos 

arrecadados. 

- Se a equipe exceder o tempo limite da prova, receberá como MULTA  a 

redução do tempo excedido em pontos  de sua pontuação,  e se ela conseguir 

executar a tarefa de forma que sobre alguns segundos, receberá como 

PRÊMIO, o acréscimo em pontos o valor de segundos restantes para executar 

a  tarefa. 

 

Equipe  Passes Gols Tempo Prêmio  Multa  Passe+Gols+Prêmio= Ptos  Ptos-Multa=  

1ªRodada 23 01 40  0 0 23      + 10 +     0  = 33 33 -  0 =    33 

2ªRodada 25 01 45  0 5 25      + 10  +     0  = 35 35 -  5  =   30 

      Totais pontos atividade 01                  63       

Total de carga horária:  02 horas 



 
Atividade n° 02 - Preparação para o Festival de Dança 

 

Em sala de aula, os alunos serão orientados como acontecerá o Festival 

de Dança, cada grupo deverá montar uma coreografia de Dança observando 

os itens a serem avaliados: 

1 – Tema 

2 - Harmonia e ritmo 

2 - Caracterização e vestimenta 

3 – Dramatização, 

Os grupos definirão o tema a ser utilizado e terão 03 horas aulas para ensaios 

e montagens coreográficas com auxílio do professor PDE. 

-Caberá a cada grupo selecionar sua musica e providencia a caracterização e 

vestimentas de seu grupo. 

 

Total de carga horária: 4 horas 

 

 
Atividade n° 3-  Festival de Dança 

 

Cada grupo deverá apresentar sua montagem uma coreográfica, observando 

os itens a serem avaliados: 

1 – Tema 

2 - Harmonia e ritmo 

2 - Caracterização e vestimenta 

3 – Dramatização, 

Uma mesa avaliadora composta pela direção, professores e funcionários da 

escola e convidados avaliará as apresentações dos grupos. 

1° lugar: 100 pontos; 

2° lugar: 50 pontos; 

3° lugar: 30 pontos. 

Todas as demais equipes receberão 10 pontos por tarefa cumprida. 

 

Total de carga horária: 2 horas 

 



Atividade 04- Preparação para o Torneio de Basquetebol 3x3 

 

- Durante esta atividade serão desenvolvidas atividades relacionadas a 

preparação para a compreensão das regras do Basquetebol 3x3, como 

também exercícios para vivência do jogo do Basquetebol de tanto, com 

atividades individuais como, em duplas, como em trios. 

- Retomaremos brevemente os principais fundamentos do basquetebol e 

faremos atividades que permitam as equipes vivenciá-las de modo lúdico e 

descontraído. 

Total de Carga horária: 02 horas 

 

Atividade nº 05 – Festival de Arremessos e Rebotes 

 
- Duas equipes de um lado da quadra, e duas equipes do outro lado da quadra. 

- Duas a duas as equipes irão se posicionar como para cobrança de lances 

livres. 

 

Fonte: slidesharecdn.com 
 

- Um sorteio definirá qual equipe começará arremessando e qual começará 

dentro do garrafão. 

- A equipe que começar arremessando, determinará uma sequência para seus 

integrantes arremessarem, todos os integrantes deverão arremessar, cada um 



de uma vez, ao sinal de um apito. 

 - Se o arremesso for convertido em cesta segue-se a sequência de 

arremessos, e cada cesta valerá 02 pontos, mas a bola não entrar no cesto, 

então quem pegar o rebote primeiro terá direito de arremessar. 

- O tempo de jogo termina quando todos os integrantes da equipe que 

começou arremessando conseguiram arremessar uma vez, independentes de 

quantos rebotes perderam para a equipe adversária. 

- Cada vez que a equipe adversária pegar um rebote, ela terá direito a um 

arremesso livre valendo 2 pontos, sem disputa de rebote. Se o jogador fizer a 

cesta marca o ponto, se não fizer a bola retorna para a equipe que está 

arremessando. 

- O jogador que pegar o rebote, pode arremessar ou dar a bola para um colega 

arremessar, desde que não seja sempre no mesmo jogador a arremessar. 

- Se a mesma equipe que arremessou pegar o rebote, ela deverá dar 

continuidade a sequência de arremessos previstos. 

- Quando todos os integrantes da equipe que iniciou o arremesso concluírem 

seus arremessos eles trocarão de posição, de arremessadores, para 

pegadores de rebote. 

 
Exemplo da Tabela de Pontuação dos Arremessos da Equipe “A”: 

 
Sequencia de arremessos - Equipe “A” 

 

  Lance 
01 

Lance 
02 

Lance 
03 

Lance 
04 

Lance 
05 

Lance 
06 

Lance 
07 

Lance 
08 

Lance 
09 

Total 
Pontos 

Patricia           
Alexandre           
Alex           
Maria           
João            
Anita           
Sergio           

Total de pontos da Equipe: 
 
 

 
 
 
 
 
 



Exemplo da Tabela de Rebotes da Equipe “B”: 
Sequência de Rebotes -  Equipe “B “ 

Nomes Rebot 
01 

Rebot 
02 

Rebot 
03 

Rebot 
04 

Rebot 
05 

Rebot 
06 

Rebot 
07 

Rebot 
11 

Rebot 
09 

Total 
Pontos 

Laércio           

Antonio           

Giraldo           

Anabela            

Leandro           

Flavio           

Leticia           

Total de pontos de rebotes conseguido pela equipe: 
 

 
Total de carga horária:   2 horas 
 

 

Atividade nº 06 – Mini Torneio de Basquetebol 3x3 

 

1º lugar: 50 pontos  

2º lugar: 30 pontos 

3º lugar: 20 pontos  

Todas as demais equipes participantes: 10 pontos 

 

REGRAS BASQUETE 3X3 GERAL 
 

Art. 1 Quadra e Bola 

Será utilizada como quadra para o jogo de 3x3 uma meia quadra de Basquete, 

com uma tabela. 

Art. 2 Equipes 

Cada equipe é composta por seis (6) jogadores, sendo três (3) em quadra e 

três (3) substitutos. 

Art.3 Oficiais de Jogo 

Os oficiais de jogo consistem em um (1) árbitro e um (1) mesário. 

Art. 4 Início do Jogo 

A primeira posse de bola deve ser determinada por cara ou coroa. A equipe 

que ganhar o lançamento da moeda decide se fica com a posse de bola no 

inicio da partida ou na prorrogação, caso seja necessário, o início de jogo se 

dará no centro da quadra. O jogo deve iniciar com três (3) jogadores. 



Art. 5 Pontuação 

5.1. Deverão ser atribuídos dois (2) pontos a cada arremesso convertido 

anterior (fora) a linha pontilhada (handebol). 

5.2. Será atribuído um (1) ponto a cada arremesso convertido posterior (dentro) 

da linha pontilhada (handebol). 

5.3. Será atribuído um ponto (1) a cada lance livre convertido. 

Art.6 - Tempo de Jogo/Vencedor de um Jogo 

6.1. O tempo regular de jogo deve ser o seguinte: 

Um (1) período de dez (10) minutos corridos. 

6.2. No entanto, o primeiro time a marcar 21 pontos ou mais, ganha o jogo se 

tal evento ocorrer antes do final do tempo regular de jogo. Essa regra é válida 

para o tempo regular, não para a prorrogação. Se nenhum time marcar 21 

pontos até o final do tempo regulamentar de dez (10) minutos, será 

considerado vencedor o time que obtiver maior número de pontos no final do 

tempo de jogo. 

6.3 Se o placar estiver empatado ao final do tempo de jogo, uma prorrogação 

será jogada. A primeira equipe que converter uma cesta na prorrogação ganha 

o jogo. 

Art. 7 Faltas/Lances Livres 

7.1. A equipe está em situação de falta coletiva quando tiver cometido sete (7) 

faltas no período. 

7.2 Um jogador que tenha cometido quatro (4) faltas deve deixar o jogo. 

7.3. Será atribuído um (1) lance livre às faltas cometidas durante o ato de 

arremesso posterior (dentro) a linha pontilhada. 

7.4. Serão atribuídos dois (2) lances livres às faltas cometidas durante o ato de 

arremesso anterior (fora) a linha pontilhada. 

7.5 Será atribuído um (1) lance livre adicional às faltas cometidas durante o ato 

de arremesso em que este for convertido. 

7.6. Às faltas cometidas em situações que não caracterizem o ato de 

arremessar, mas aconteçam em situação de penalidade (excedido limite de 

faltas coletivas), será atribuído um (1) lance livre. 

Art. 8 Como a bola é jogada 

8.1. Após cada arremesso bem sucedido ou último lance livre: um jogador da 

equipe que não pontuou reiniciará o jogo, levando a bola (driblando ou 



passando) para fora da linha pontilhada, sem marcação. 

8.2. Após cada arremesso mal sucedido ou último lance livre: Se a equipe de 

ataque ganha o rebote, pode continuar a tentativa de pontuar, sem voltar à bola 

para fora da linha pontilhada. Se a equipe de defesa ganha o rebote, deve 

voltar à bola, passando ou driblando, para um local fora da linha pontilhada. 

8.3. No caso de uma situação de bola pressa, a posse de bola deve ser dada à 

equipe de defesa. 

Art. 9 Substituição 

A substituição será permitida a qualquer equipe quando a bola estiver morta 

(parada). O substituto só poderá entrar após seu companheiro sair de quadra . 

Fonte: Colégio Marista (2014)   

Total de carga horária:  2 horas 

 
 

Atividade nº 07 -   Preparação para a apresentação de Ginástica 
 

              Os alunos irão assistir a um vídeo sobre os diferentes tipos de 

ginástica, e suas manifestações. Após o vídeo, receberão uma tarefa para 

cumprir onde cada equipe deverá apresentar na Atividade 10, uma coreografia 

de ginástica montada pela equipe. É obrigatória a participação de todos da 

equipe, podendo conter na coreografia elementos mesclados de qualquer 

categoria de ginástica, já que as equipes serão mistas. 

Ex: Ginástica Olímpica Masculina, Ginástica Olímpica Feminina, 

Ginástica Artística, Ginástica Acrobática, etc... 

Sites para pesquisas: www.ginastas.com, www.esportebusca.com.br, 

www.cbginastica.com.br, www.yachi.com.br. 

Total de carga horária: 4 horas 

 
 

Atividade nº 08-  Apresentações das coreografias de Ginástica 
 
- Esta atividade terá como objetivo cumprir a meta valendo 100 pontos por 

tarefa cumprida. 

-Cada equipe irá apresentar sua coreografia de ginástica montada . 

 

Total de carga horária: 3 horas  

http://www.ginastas.com/
http://www.esportebusca.com.br/
http://www.cbginastica.com.br/
http://www.yachi.com.br/


Atividade nº 09 – Footgolf 

 

- Nesta atividade as equipes irão disputar um jogo com algumas 

características do golfe, mas em vez de lançar a bola de golfe com um taco, 

eles lançarão uma bola de futebol utilizando o pé. Os alvos não serão “holes”, 

ou seja, buracos, como no golfe, mas, bambolês, onde as bolas de futebol   

deverão cair dentro. 

- A equipe terá uma ficha com a sequência de chutes. 

- O primeiro jogador da lista iniciará o seu chute de um ponto em comum 

com as demais equipes, e logo após os demais chutadores da sequência irão 

chutando até conseguir, colocar a bola dentro do primeiro bambolê.  

- Um anotador irá marcando quantos chutes cada equipe utilizarão para 

colocar a bola dento do primeiro (1°), do segundo (2°), do terceiro (3°) bambolê 

e assim por diante até chegar ao décimo (10°) e último bambolê. 

- A equipe que conseguir completar a sequência dos 10 bambolês, ou 

“holes” primeiro e com o menor numero de chutes vencerá. 

 

Total de carga horária: 2 horas 

 

Pontuação: 

 

1º lugar: 50 pontos 

2º lugar: 30 pontos 

3º lugar: 20 pontos. 

 

Nas paginas a seguir estão modelos de tabelas de anotação dos chutes por 

equipes:  

 

 

 

 

 



Exemplo da tabela de anotação 
 

“Holes” Equipe 01 – Número de chutes “Holes” Equipe 02 – Número de chutes 

Bambolê 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Bambolê 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Bambolê 02 
 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Bambolê 02 
 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Bambolê 03 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Bambolê 03 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Bambolê 04 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Bambolê 04 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Bambolê 05 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Bambolê 05 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Bambolê 06 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Bambolê 06 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Bambolê 07 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Bambolê 07 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Bambolê 08 
 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Bambolê 08 
 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Bambolê 09 
 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Bambolê 09 
 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Bambolê 10 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Bambolê 10 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 



 
 

“Holes” Equipe 03 – Número de chutes “Holes” Equipe 04 – Número de chutes 

Bambolê 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Bambolê 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Bambolê 02 
 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Bambolê 02 
 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Bambolê 03 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Bambolê 03 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Bambolê 04 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Bambolê 04 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Bambolê 05 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Bambolê 05 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Bambolê 06 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Bambolê 06 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Bambolê 07 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Bambolê 07 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Bambolê 08 
 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Bambolê 08 
 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Bambolê 09 
 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Bambolê 09 
 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Bambolê 10 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Bambolê 10 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 



 
Atividade nº 10 - Lutas 

 

- Nesta atividade as equipes serão convidadas a providenciar uma oficina de 

luta diferenciada para todas as equipes. Cada equipe poderá trazer um 

convidado que para ministrar uma oficina de luta para os outros colegas das 

outras equipes, ou a própria equipe, desde que tenha alguém que tenha um 

pouco de domínio das habilidades e capacidades físicas para ministrar a 

oficina, também poderá fazê-la. 

- As modalidades de lutas a serem escolhidas são livres entre estas: Judô, 

Capoeira, Taekwondo, Muay-Thay, Karatê e Jiu-Jitsu. 

- A pontuação das equipes se dará, através do número de participante de cada 

equipe envolvido na participação das oficinas. Exemplo: 

- No dia que a Equipe A, cumprir sua tarefa e ministrar a oficina de Capoeira, 

por exemplo, a equipe A marcará, 100 pontos pela tarefa cumprida e mais 10 

pontos por cada integrante de sua equipe que se envolver na apresentação da 

oficina ou que simplesmente participar da oficina. 

- Neste mesmo dia os integrantes das demais equipes marcarão 5 pontos para 

cada integrante de suas equipes que participarem da oficina da equipe A. 

- E assim ocorrerá em todas as oficinas, quem apresenta a oficina marca os 

100 pontos por tarefa cumprida e mais 10 pontos por participação de cada 

integrante, já os que neste dia participam, marcam 5 pontos a cada integrante 

que participa da oficina da equipe adversária. 

Observação: Para pontuar as equipes devem participar da oficina inteira, não 

somente alguns minutos. 

- Todo o material necessário para realização da oficina deverá ser 

providenciado pelas equipes, lembrando que elas poderão utilizar materiais que 

a escola tenha disponível para ser utilizados nas aulas de Educação Física. 

Total de carga horária:  05 horas  

 

Obs: A realização das oficinas, dependerá do número de equipes inscritas, 

prevendo-se uma média de 01 hora para cada oficina, a serem realizadas duas 

oficinas por dia de atividade, para que a mesma não se torne cansativa.    

 



Atividade nº 11 -  Ajudando o Próximo 

 

As equipes deverão arrecadar alimentos não perecíveis para montarem 

“Cestas Básicas” e fazerem doações, para famílias necessitadas da própria 

comunidade. Cada cesta básica completa contendo os itens relacionados 

valerá 150 pontos. 

As cestas básicas deverão conter número idêntico de alimentos, para 

que não ocorra injustiça no momento de montar as cestas. 

Sugere-se estabelecer quais alimentos deverão ser arrecadados.  

Montar e pesar as cestas de forma que todas as cestas contenham os mesmos 

itens e marquem ponto somente as que estiverem idênticas. 

Exemplo do que a cesta deverá conter: 

 5 kg arroz 

 1 kg feijão  

 1 litro de óleo 

 1 kg de sal 

 5 kg farinha de trigo 

 1 kg de macarrão 

 1 extrato de tomates  

 500 g de Farinha de mandioca 

 2 pacotes de Bolachas ou biscoitos 

 3 litros de leite de caixinha 

 250 g de Café Solúvel 

 500 g de Achocolatado  

 

Total de carga horária: Previstas para montar as cestas e entregar as cestas; 4 

horas. 

 

Obs: Neste mesmo dia, após os alunos retornarem da entrega das cestas, 

todos se reunirão no saguão da escola, para a realização de um coquetel de 

encerramento, onde faremos a entrega da Premiação Final da Gincana, um 

breve relato dos objetivos propostos e alcançados e um momento de 

confraternização. 



ANEXO 01 – Ficha de Inscrição para a Gincana Esportiva 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

 

NOME DA EQUIPE.............................................................................................. 

Ano..............Turma.......................Periodo ........................................................... 

 

Integrantes da Equipe e assinaturas 

 

01........................................................................................................................... 

02........................................................................................................................... 

03........................................................................................................................... 

04........................................................................................................................... 

05........................................................................................................................... 

06.......................................................................................................................... 

07........................................................................................................................... 

 

Obs: Um dos integrantes da equipe dever ser o líder da equipe caso , necessite 
de um representante da equipe para reuniões, ou apresentação de 
questionamento de dúvidas. 
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