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1 INTRODUÇÃO 

 

Este projeto de Intervenção tem o intuito de apresentar aos alunos da educação 

básica o jogo Golf-7, que inicialmente foi idealizado para crianças com TGD 

(Transtorno Global de Desenvolvimento). 

Diante disso, acredita-se que a inserção da prática do Golf-7 para alunos do 6º 

ano do Ensino Regular contribuirá para melhoria da concentração, na noção de 

espaço temporal e no controle corporal como um todo. 

 ALVES, 2005 p. 74 apud Poppovic1996 diz que: 

“Orientar-se no tempo é avaliar o movimento no tempo, distinguir 
o rápido do lento, o sucessivo do simultâneo. É saber situar os 
movimentos do tempo, uns em relação aos outros.”  

 

 Acreditamos também que a implementação do projeto para escolares do 6º 

ano torna-se relevante pelo fato desses escolares estarem iniciando um novo ciclo de 

ensino, em uma nova escola, com um novo sistema de ensino, bem diferente do 

vivenciado por eles até então. Nesse novo formato de ensino, há várias disciplinas, 

vários professores. Todas essas novidades geram nesses escolares muita ansiedade, 

inquietude e muitas vezes uma falta de maturidade para administrar essas 

modificações, ocasionando diversas situações de mal comportamento, déficit de 

atenção entre outras coisas. 

 Dessa forma o Golf-7 poderá contribuir para que esses escolares desenvolvam 

uma melhora na concentração e também no respeito com os professores, pais e 

colegas de escola. 

Tal contribuição observa-se ao apropriar-se das regras do Golf-7, em que nota-

se que o jogo é todo organizado por regras bem definidas, as quais trabalham o 

respeito, a concentração, bem como a estruturação espaço temporal e o controle 

motor contribuindo para o desenvolvimento integral dos alunos. 

ALVES, 2005 p.73 diz que: 

  “...uma boa estruturação espaço – temporal não 

seria concebível sem uma experiência vivida, bem dominada 
no tempo e no espaço...” 
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Destacamos ainda que a prática do Golf-7 poderá auxiliar os escolares na 

ampliação de seu repertório motor e dar suporte para melhora nas demais atividades 

escolares. Pois uma vez que esses alunos aprenderem a concentrar-se para 

realização de cada tacada, de igual modo poderá utilizar-se de tal concentração para 

demais atividades na rotina escolar e em seu cotidiano. 

Acreditamos que o Golf-7 também poderá ajudar na inclusão de alunos que em 

outras modalidades esportivas praticadas nas escolas, não apresentam tanta 

habilidade. Também auxiliando para melhora da autoestima, bem como no processo 

de aprendizagem pois o Golf-7 requer atenção para cada ação realizada no jogo. 

Outro quesito importante referente ao Golf-7 é o fato do mesmo ser um jogo de 

“cavalheiros”, pois há uma regra de etiqueta entre os jogadores. Este fato contribuirá 

para que os escolares adquira uma melhora no tocante ao respeito mútuo e também 

um resgate no que diz respeito à educação e o comportamento adequado na vida em 

sociedade.  

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Breve Histórico do Golf 7 

 

O Golf 7 foi criado em 2005 na cidade de Curitiba, na Escola Educação Especial 

Fênix. A Escola em questão atendia alunos com Condutas Típicas – CT, hoje TGD 

Transtorno Global de Desenvolvimento- (TGD). O jogo por sua vez é uma adaptação 

do Golf original, feita pela professora de Educação Física Fátima Alves da Cruz.  

 

                                           
      1- ARQUIVO PESSOAL                                                                   2-EXTRAÍDO DO LIVRO DE REGRAS 

 

1- Profª Fátima Cruz foi a idealizadora e responsável pela adaptação do Golf original para Golf-7, jogado 
com 7 buracos. A adaptação do Golf original para Golf-7 foi feita para alunos portadores de 
Transtorno Global de Desenvolvimento. (TGD). 

2- Logo Oficial do Golf-7, usado em todos uniformes da arbitragem e também na capa do livro de regras. 
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No primeiro Campeonato de Golf 7 a professora Fátima teve a parceria a Escola de 

Educação Especial Alternativa e como colaboradoras as professoras Evelise 

Hilgemberg e Natalina Maria de Paula da Silva. Sendo este realizado no campo da 

Escola Estadual Especial Fênix de Curitiba a qual foi a vencedora do campeonato. 

 

 
3 - ARQUIVO PESSOAL 

 

 

3 - 1º campo de Golf-7 construído na Escola Estadual Especial Fênix de Curitiba-PR 

 

A fim de divulgar o Golf-7 foram convidados para assistir o evento 

representantes de Instituições: Márcia Regina Walter da Prefeitura Municipal de 

Curitiba Representantes da Secretaria Estadual de Educação do Paraná (SEED/PR), 

Núcleo Regional de Educação de Curitiba (NRE). 

Destaca-se que para os primeiros Campeonatos os materiais foram cedidos 

pelos pais do aluno Guilherme Kiryla da Escola Est. Especial Fênix, Srª Dayse e Srº 

Claudio Kirla os quais foram constantes colaboradores neste processo. 

Em 2006, Os Jogos Especiais do Município de Curitiba, contemplaram a 

modalidade Golf -7 na área de TGD (Transtorno Global de Desenvolvimento) e DI 

(Deficiência Intelectual), tendo três instituições inscritas: Escola Educação Especial 

Fênix – área de Condutas Típicas, Escola de Educação Especial Alternativa n área de 
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Condutas Típicas e a Escola de Educação Especial Renascer também na área de 

Condutas Típicas. Este evento foi realizado na Praça, no bairro Vila Rebouças, e teve 

como campeã dos Jogos a Escola Alternativa. Salienta-se que o Campo de Golf-7 da 

praça Plínio Tourinho foi criado com a união dos professores e o fisioterapeuta Fábio 

A. Malheiros. 

Em 2007, o presidente do Projeto Golf-7 Arata Hara e sua assistente de 

marketing Viviane Ornelas, da Federação Paranaense de Golf-7 fizeram contato com 

representantes do município de Curitiba acerca do trabalho escolar existente sobre o 

golf, viabilizando o conhecimento da adaptação do Golf-7 para alunos com 

necessidades especiais já realizado nas escola especiais. A partir daí surgiu uma 

parceria com a Federação Paranaense de Golf, quando realizou-se o Festival de Golf-

7, coordenado por Viviane Ornelas, na sede da Federação Paranaense de Golf em 

Curitiba contando com a participação de (6) seis instituições na categoria tacada e 

buraco, no campo de grama sintética. 

Em 2008, a Federação de Golf do Paraná, trouxe a Curitiba, uma professora 

Argentina que realiza um projeto com Síndrome de Down. O objetivo foi divulgar este 

projeto realizando capacitações e formando um pólo em Curitiba no Clube Curitibano, 

coordenado pelaex-golfista e coordenadora de comunicação da Federação 

Paranaense de Golf, Rafaela Pilagalo.  

A parceria com a Federação Paranaense de Golf-7 se solidificou com a 

construção do 1º Campo Oficial de Golf-7 idealizado pela professora Fátima Alves da 

Cruz, cedido pelo Diretor de Desenvolvimento FPCG Sakae Tamura e parceiros com 

apoio do Presidente Arata Hara, e colaborador Vanderley Costa da Silva. O Campo 

foi construído na Escola de Educação Especial Lucy Requião Mello e Silva e 

inaugurado no dia 20 de agosto de 2009, sendo esta a 1ª Escola Estadual de 

Educação Especial na área de Transtorno Global de Desenvolvimento de Deficiência 

Intelectual. 
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2.2 Motricidade Humana x Golf-7  

  

Falar em motricidade humana é um tanto quanto complexo, porém nesse 

trabalho pretendemos atentar-se nas contribuições do desporto Golf-7 para o 

desenvolvimento motor de escolares do ensino básico.  

Sabe-se que o desenvolvimento motor tem suas fases, e que o mesmo inicia-

se no nascimento de um indivíduo e vai até a fase adulta.  

Nesse contexto, a infância é entendida como um período de grande importância 

para o desenvolvimento motor, sobretudo porque é nesta fase que ocorrem o 

desenvolvimento das habilidades motoras especializadas que o indivíduo utilizará nas 

suas atividades cotidianas, de lazer ou esportivas. (GALLAHUE,2005).    

Os escolares desse estudo pertencem a faixa etária de 10 a 12 anos e portanto 

todo repertório motor adquirido até essa idade irão auxiliar no desempenho das 

atividades aprendidas nessa fase.  

Mesmo que as alterações no desenvolvimento motor ocorram ao longo da 

vida do indivíduo, é na fase da infância que ocorre a aquisição do repertório motor, 

o qual irá servir de base para as demais fases. Pois é nesse período que a criança 

adquiri o domínio de seu corpo em diversas situações, aprendendo locomover pelo 

ambiente de diferentes formas e a manipular vários tipos de objetos. (SANTOS et 

al.,2004).  

GALLAHUE,2005 nos apresenta um modelo de desenvolvimento motor 

baseado em uma ampulheta heurística, onde representa o aspecto descritivo do 

desenvolvimento motor durante a vida do indivíduo em desenvolvimento típico.  

Esse modelo por ele apresentado é dividido em quatro fases que direcionam 

idades aproximadas para ocorrer. Essas fases são:  

• Fase motora reflexiva: dos quatro meses pré-natal até o primeiro 

ano de idade;  

• Fase de movimentos rudimentares: que estende-se até os dois 

aos de idade;  
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• Fase de movimentos fundamentais: desde os dois anos de idades 

até os sete anos de idade;  

• Fase de movimentos especializados: a partir dos sete anos de 

idade.  

Dentre as fases acima citadas, a que vamos nos atentar será a dos 

movimentos especializados, pois é a fase onde se encontram os escolares desse 

projeto. A mesma por sua vez se subdivide em três estágios que são: transitório, 

aplicação e de utilização permanente.  

O estágio de aplicação acontece entre 11 e 13 anos, o qual a criança enfatiza 

a forma, habilidade e precisão do desempenho motor, sendo um período propício 

para refinar e usar habilidades mais complexas em jogos, atividades de liderança e 

esportes escolhidos(GALLAHUE,2005).  

O esporte em questão nesse projeto é o Golf-7 que por sua vez exigirá dos 

escolares uma atenção diferenciada dos outros esportes vivenciados por eles até 

então nas aulas de Educação Física.  

Por se tratar de uma experiência nova, o Golf-7 irá exigir desses escolares 

movimentos especializados, ou seja movimentos específicos do Golf-7. 

 Nesse sentido vale a pena salientar que o desporto em questão ensinará a 

este praticante não somente movimentos novos, mais também ensinamentos de 

valores éticos pois o Golf-7 é um jogo de “cavalheiros” onde o respeito entre as 

partes é um diferencial.  

Além dos aspectos motores, a iniciação ao esporte pode ensinar valores 

éticos, sociais e morais por meio das várias possibilidades que a concepção de 

esporte envolve, auxiliando na formação de um indivíduo preparado para as 

diferentes situações do cotidiano e permitindo que a criança viva bem, indiferente 

da modalidade esportiva escolhida (SCAGLIA,1996).  
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2.2 O jogo 

 

O jogo consiste em jogar a bola do tee até cada buraco com tacadas sucessivas 

conforme define o livro de regras do Golf 7. O tee é utilizado apenas na primeira tacada 

de cada buraco, pois as demais tacadas partem de onde a bola tiver parado. Dentro 

do jogo Golf 7 temos duas formas de jogar que são:  

1. Jogo por buraco: o qual é indicado para os alunos mais comprometidos 

intelectualmente isso na educação especial, no ensino regular pretende-se 

ensinar primeiro essa forma de jogo para que os alunos do 6º ano possam 

aprender de forma gradativa o jogo, experimentando de forma lúdica. Pode ser 

jogado por até 04 alunos/atletas. Após o apito do árbitro ou professor, todos 

iniciam as tacadas ao mesmo tempo, dando sucessivas tacadas até atingir o 

primeiro buraco. Cada aluno/atleta, ao atingir o buraco, deve afastar-se deste 

uns 2 metros, deixando os colegas completarem suas tacadas. As bolas só 

podem ser recolhidas dos buracos após todos terem concluído a etapa. Este 

procedimento deve ser realizado nos 7 buracos, sendo que após o término de 

cada buraco, todos retornam ao tee inicial para dirigir-se ao buraco seguinte, 

repetindo o processo. O jogo termina após todos terem percorrido os 7 buracos. 

Para que os alunos/atletas não se confundam, é aconselhável utilizar uma bola 

de cada cor para cada um. A duração do jogo depende da habilidade individual 

dos alunos/atletas, sem a marcação de tempo. No caso de competição, a 

classificação será conhecida através do número de buracos em que o 

aluno/atleta terminar em primeiro. Em caso de empate, determina-se o 

vencedor pela classificação no buraco 7, registrado pelo árbitro ou professor 

em súmula própria. 

 

2. Jogo por tacada:  Neste cada aluno/atleta fará a tacada na sua vez e a seu 

tempo após o apito do árbitro ou professor. Este apito deverá soar apenas para 

a primeira tacada. As demais podem ser autorizadas por gestos ou fala. Cada 

praticante dará a próxima tacada somente quando todos os outros tiverem 

terminado a tacada correspondente. O aluno/atleta que terminar um 

determinado buraco deverá obrigatoriamente esperar que todos terminem suas 

tacadas para recolher sua bola. Esta espera deve acontecer com afastamento 
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de, pelo menos, dois metros do buraco, para não atrapalhar os demais. Após o 

buraco 01, todos retornam ao tee inicial para o buraco 2, e assim 

sucessivamente. No caso de empate ao final dos 7 buracos, o vencedor será 

conhecido pela melhor performance no buraco 7, registrado pelo árbitro ou 

professor em súmula própria. 

 

Nota-se que o jogo é todo organizado por regras bem definidas e assim sendo 

acreditamos que as mesmas irão contribuir para que os escolares venham adquirir um 

controle corporal e da atenção, bem como desenvolver uma melhor concentração nas 

demais atividades de sua vida escolar. 

 

2.3 As regras 

 O Golf-7 possuí um livro de regras onde estão todas as orientações para que o 

jogo ocorra de forma organizada e justa. O livro de regras foi elaborado pela 

professora Fátima Cruz, a mesma que inventou a modalidade adaptada do Golf. 

 

 

4-ARQUIVO PESSOAL 

 4-Livro de Regras do Golf-7, com sua 1ª edição em novembro de 2009 
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2.4 O campo e sua montagem 

 A construção do campo de Golf-7 é muito fácil e não necessita de grandes 

materiais. Todos materiais são de fácil acesso. Abaixo está um quadro com os 

materiais necessários para a construção do Campo de Golf-7, que foi elaborado pelo 

professor de Educação Física e amigo de longa data Renato Vieira Junior. 

 

Material Quantidade Especificação/observação 

Cano de PVC 100 mm 07 peças de 21 centímetros 

Canos 3/4 07 peças de 14 centímetros 

Canos ½ polegada  6 peças de 70 centímetros 

Canos ½ polegada  01 peça de 1,40 metro 

Bandeirinhas numeradas 06 unidades de uma cor qualquer que são colocadas nos 

canos de 70 cm 

Bandeirinha 01  unidade de uma outra cor que será colocada no cano 

de 1,40 metro 

Arco (bambolê) 01  unidade cortado com raio de 52 para fazer o green 

(área ao lado do buraco com areia). 

Arame 14 pedaços 

de 30 cm 

02 pedaços de qualquer diâmetro para amarrar 

cada cano de ¾ com 14 cm dentro do cano de 

PVC 100 mm. 

Alicate 01  unidade de qualquer tamanho, para cortar o arame em 

pedaços. 

Cavadeira ou cortadeira 01  unidade para fazer os 7 buracos. 

Areia e pedra brita 03 baldes de 
areia e 01 
balde de  
pedra brita 

Areia para o green e para ser colocado junto 

com a pedra brita dentro dos buracos. 

 

 
VIEIRA JUNIOR, Renato - O Golf-7 no processo de aprendizagem dos alunos em sala de aula de 
recursos multifuncional tipo I:possíveis efeitos. Produções Didático-Pedagógicas – PDE  2013 
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5-ARQUIVO PESSOAL 

5- Professor Renato Vieira Júnior, responsável pela elaboração do campo de Golf-7 de forma mais facilitada. 

 

3.5  Os materiais de jogo 

 

O Golf-7 utiliza-se dos seguintes materiais para jogar: a bola, o tee e os tacos. 

A seguir estão as imagens de cada um dos itens citados. 

 

 

6-ARQUIVO PESSOAL 

6- Bola de Golf, usada no Golf original e também no Golf-7 
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  7-ARQUIVO PESSOAL  

7- O Tee  é um dispositivo desenhado para elevar a bola acima do nível do solo, colocado no local da saída, 

onde inicia o jogo por buraco ou tacada. 

 

 

8-ARQUIVO PESSOAL 

 

8- Tacos: qualquer taco utilizado no jogo de Golf-7, original do Golf CBG  –  (Condeferação Brasileira de 

Golf). 
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3. METODOLOGIA 

 

O projeto será realizado no Colégio Estadual Tancredo Neves de Marilândia 

do Sul, com os alunos do 6º ano, sendo fundamentado teoricamente no ano de 2016 

e implementação no ano de 2017 nas aulas de Educação Física da turma. Este 

material tem como objetivo proporcionar aos educandos a vivência do jogo Golf-7. 

Durante o período de implementação do projeto serão ministradas aulas 

práticas e teóricas sobre o Golf-7, bem como suas regras e curiosidades acerca desse 

desporto ainda um desconhecido desses escolares. Aulas práticas para a 

experimentação do jogo e suas regras, Mini Torneio de Golf-7, envolvendo as turmas 

de 6º anos. Aulas teóricas para se apropriarem da história do jogo e toda trajetória do 

mesmo até este projeto de intervenção.  

Para tanto utilizaremos dos seguintes materiais: 

 Livro de regras do Golf-7; 

 Tacos de Golf; 

 Bolas de golf; 

 Tee; 

 Green, 

 Multimídia; 

 Bandeiras para definição dos buracos; 

 Fitas de definição do Campo; 

 Espaço em lugar aberto para montar o Campo. 
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4.DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

 Encontro 1 

Apresentação do Projeto 

  Apresentaremos a seguir o Cronograma do projeto a ser desenvolvido. 

O Projeto do Golf-7 ao Conselho Escolar1, alunos do 6º ano que participarão do 

projeto, pais ou responsáveis dos alunos e Associação de Pais e Mestres e 

Funcionários –APMF. 

Nessa aula inaugural temos como objetivo apresentar o projeto, bem como 

ocorrerá sua implementação para o Conselho escolar, alunos do 6º ano, pais ou 

responsáveis dos alunos eu participarão do projeto e APMF.  

Para tanto iremos explanar o projeto, bem como seus objetivos e o breve 

histórico do Golf-7, contando de forma breve como foi inventado e adaptado. 

Nessa ocasião também entregaremos uma ficha de autorização do uso de 

imagens dos escolares para seus responsáveis permitir que os estudantes ao longo 

do projeto possam ser fotografados ou filmados com a devida autorização de seus 

tutores legais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Faz parte do Conselho escolar professores, funcionários, estudantes e pais de estudantes, sendo estes eleitos 
pela comunidade escolar. 
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 Encontro 2 

 

 
 

 

PLANO DE AULA 1 

1- DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

- Área / Disciplina: Educação Física. 

- Subárea / conteúdo estruturante: Esporte 

- Instituição: Colégio Estadual Tancredo de Almeida Neves 

- Turma: Mista 

- Idade: faixa etária de 10 e 11 anos 

- Número de alunos:40 alunos  

- Duração da aula: 45 minutos 

- Professor: 

2 CONTEÚDO: Golf-7 

2.1 Observações da aula: Nessa ocasião estaremos em sala de aula com os alunos, 

portanto será a 1ª aula da Implementação do Projeto. Por se tratar da 1ª aula passaremos 

um vídeo de um jogo de Golf-7, tendo como objetivo. Esse vídeo será para que os alunos 

conheçam um pouco sobre o jogo e possam ir se familiarizando com os mesmo. 

Na parte final da aula apresentaremos os materiais de jogo como: os tacos, as bolas, o tee 

e demais materiais para a realização do jogo. 

3 OBJETIVOS  

3.1 Reconhecer como se joga o Golf-7 e favorecer o início do aprendizado deste novo 

desporto.  

3.2 Conhecer os materiais que se utiliza no Golf-7; 

3.3 Respeitar o professor e colegas quando da apresentação do vídeo e contato com os 

materiais. 

4 MATERIAIS 

 Multimídia; 

 Vídeo de Golf-7; 

 Bolas de Golf; 

 Tacos; 

 Tee; 

5 PROCEDIMENTOS DIDÁTICO-METODOLÓGICOS 

5.1 Atividade 01 

1- Nome da atividade: Professor explicando os objetivos da aula. 

2-Objetivo: Elucidar aos estudantes sobre o quê (conteúdo) eles irão aprender, o porquê 

deste aprendizado e qual a importância dele para a vida. 

3- Disposição: Estudantes sentados em sala. 

4- Execução: Explanação verbal do professor. 
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5- Tempo: 15 minutos 

 

5.2 Atividade 02 

1 - Nome da atividade: Assistir ao vídeo do jogo Golf-7. 

2 - Objetivo: familiarizar com Golf -7. 

3 - Disposição: Sala de aula. 

4 - Execução: Assistir o vídeo 

5 - Tempo: 10 minutos. 

 

5.3 Atividade 03 

1 - Nome da atividade: Apresentação dos materiais. 

2 - Objetivo: Reconhecer o material usado no Golf -7. 

3 - Disposição: Sala de aula. 

4 - Execução: Apresentar os materiais necessários que são: bolas, tacos e tee. 

5 - Tempo: 20 minutos 

6 - AVALIAÇÃO  

1- Objetivo: Identificar o que o estudante apropriou-se do Golf-7. 

2- Disposição: Estudantes sentados com o caderno de anotações. 

3- Desenvolvimento: Rever os escritos iniciais e complementar as anotações. 

4- Variações: Pode fazer pesquisa e Trazer na próxima aula. 

7- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

CRUZ, Fátima Alves da. Regras do Golf -7.1ª.ed. Curitiba: Prefeitura Município de 

Curitiba, 2009 

8- ANEXOS 
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 Encontro 3 

 

PLANO DE AULA 2 

1 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

- Área / Disciplina: Educação Física. 

- Subárea / conteúdo estruturante: Esporte 

- Instituição: Colégio Estadual Tancredo de Almeida Neves 

- Turma: Mista 

- Idade: faixa etária de 10 e 11 anos 

- Número de alunos:40 alunos  

- Duração da aula: 45 minutos 

- Professor: Valdir Bento de Carvalho 

2 CONTEÚDO: Golf-7 

2.1 Observações da aula: essa será a 1ª aula prática a qual consistirá na construção do 

Campo. Essa atividade permitirá que os alunos se apropriem mais sobre como será o 

jogo e também aprender como montar um campo de Golf-7. 

Na parte final da aula, faremos uma breve demonstração de como se joga para que 

desperte nos alunos uma certa curiosidade para a próxima aula. 

3 OBJETIVOS  

3.1 Aprender construir o campo de Golf-7 e as medidas corretas entre cada buracos (7 

metros entre eles) e o números de buracos (7 buracos); 

3.2 Aprender a construir o campo de Golf-7; 

3.3 Trabalhar em equipe com os colegas vivenciando o jogo de forma breve, utilizando 

somente os 4 buracos construídos. 

4 MATERIAIS 

 7 peças de Cano PVC 100 mm de 21 centímetros; 

 7 peças de Cano PVC ¾ de 14 centímetros; 

 6 peças de Cano PVC ½ polegada de 1,40 centímetros; 

 6 unidades de bandeirinhas de uma cor de preferência e com 7 cm; 

 1 bandeirinha de cor de uma cor de sua preferência, porém com cor 

diferente das demais e medindo 1,40 cm; 

 1 Arco (bambolê) com um raio de 52 para fazer o green; 

 1 Cavadeira ou cortadeira; 

 1 balde de pedra brita; 

 3 baldes de areia; 

5 PROCEDIMENTOS DIDÁTICO-METODOLÓGICOS 
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5.1 Atividade 1 

a) Nome da Atividade: Construção do Campo de Golf-7 

b) Objetivo: Aprender a construir o campo de Golf-7 

c) Disposição: Estudantes no gramado do colégio 

d) Execução: Construir juntamente com os alunos 4 buracos, com distância de 7 metros 

entre eles. Os buracos poderão ficar espalhados pelo campo, conforme o espaço que 

tiver disponível. 

 

Exemplo 1 

 

 

 

   ❶                              ❸                    ❺                    ❼ 
 

                   ❷                       ❹                   ❻ 

 

 

 

 

Exemplo 2                        

                                                                ❷                                   

                                             ❶                                    ❸ 
                                                                                       

                                   ❼                                                      ❹ 
                                                                                     

                                                           ❻             ❺                                                           

 

 

 

d) Tempo: 30 minutos 

 

5.2 Atividade 2 

a) Nome da Atividade: Vivenciar o jogo Golf-7 de forma breve utilizando somente os 

4 buracos construídos; 

b) Objetivo: Aprender a dar tacadas de reconhecimento do Golf-7 

b) Disposição: Estudantes no gramado da escola 

c) Execução: Iniciação do jogo com simples tacadas de reconhecimento. 

d) Tempo:15 minutos 

6 AVALIAÇÃO 

1- Objetivo: Identificar se o estudante entendeu como é feita a construção do campo de 

Golf-7 

2- Disposição: Com os estudantes no gramado da escola 

3- Desenvolvimento: Ensinar a construir o campo de Golf-7 executando cada passo e 

dando explicações. 

7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

CRUZ, Fátima Alves da. Regras do Golf -7.1ª.ed. Curitiba: Prefeitura Município de 

Curitiba, 2009 
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7 ANEXOS 

 
 

                                                              Campo de Golf-7 – Arquivo pessoal 

 

 

 

 Encontro 4 

 

PLANO DE AULA 3 

 

1 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

- Área / Disciplina: Educação Física. 

- Subárea / conteúdo estruturante: Esporte 

- Instituição: Colégio Estadual Tancredo de Almeida Neves 

- Turma: Mista 

- Idade: faixa etária de 10 e 11 anos 

- Número de alunos:40 alunos  

- Duração da aula: 45 minutos 

- Professor: Valdir Bento de Carvalho 

2 CONTEÚDO: Golf-7 

2.1 Observações da aula: essa será a 2ª aula prática a qual consistirá no término da 

construção do Campo. Essa atividade permitirá que os alunos se apropriem mais sobre 

como será o jogo e também aprender como montar um campo de Golf-7. 
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Na parte final da aula, faremos uma breve demonstração de como se joga para que os 

alunos possam aprimorar mais o que já vivenciaram na 1ª aula prática de Golf-7 

3 OBJETIVOS  

3.1 Aprender construir o campo de Golf-7 e as medidas corretas entre cada buracos 

(7 metros entre eles) e o números de buracos (7 buracos); 

3.2 Aprender a construir o campo de Golf-7; 

3.3 Trabalhar em equipe com os colegas vivenciando o jogo de forma breve, agora 

utilizando os 7 buracos construídos. 

4 MATERIAIS 

 7 peças de Cano PVC 100 mm de 21 centímetros; 

 7 peças de Cano PVC ¾ de 14 centímetros; 

 6 peças de Cano PVC ½ polegada de 1,40 centímetros; 

 6 unidades de bandeirinhas de uma cor de preferência e com 7 cm; 

 1 bandeirinha de cor de uma cor de sua preferência, porém com cor 

diferente das demais e medindo 1,40 cm; 

 1 Arco (bambolê) com um raio de 52 para fazer o green; 

 1 Cavadeira ou cortadeira; 

 1 balde de pedra brita; 

3 baldes de areia; 

5 PROCEDIMENTOS DIDÁTICO-METODOLÓGICOS 

5.1 Atividade 1 

a) Nome da Atividade: Construção do Campo de Golf-7 

b) Objetivo: Aprender a construir o campo de Golf-7 

c) Disposição: Estudantes no gramado do colégio 

d) Execução: Construir juntamente com os alunos 3 buracos restantes, com distância de 

7 metros entre eles. Os buracos poderão ficar espalhados pelo campo, conforme o espaço 

que tiver disponível. 

 

Exemplo 1 

 

   ❶                              ❸                    ❺                    ❼ 
 

                   ❷                       ❹                   ❻ 
 

 

 

 

Exemplo 2                        

                                                                ❷                                   

                                             ❶                                    ❸ 
                                                                                       

                                   ❼                                                      ❹ 
                                                                                     

                                                           ❻             ❺                                                           
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d) Tempo:30 minutos 

 

 

5.2 Atividade 2 

a) Nome da Atividade: Vivenciar o jogo Golf-7 de forma breve utilizando os 7 buracos 

construídos; 

b) Disposição: Estudantes no gramado do colégio 

c) Execução: Iniciação do jogo com simples tacadas de reconhecimento. 

d) Tempo:15 minutos 

6 AVALIAÇÃO 

1- Objetivo: Identificar se o estudante entendeu como é feita a construção do campo de 

Golf-7 

2- Disposição: Com os estudantes no gramado da escola 

3- Desenvolvimento: Ensinar a construir o campo de Golf-7 executando cada passo e 

dando explicações. 

7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

CRUZ, Fátima Alves da. Regras do Golf -7.1ª.ed. Curitiba: Prefeitura Município de 

Curitiba, 2009 

8 ANEXOS 

 

 
Modelo das Bandeirinhas 

 

 

 

 Encontro 5 

 

PLANO DE AULA 4 

 

1 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

- Área / Disciplina: Educação Física. 

- Subárea / conteúdo estruturante: Esporte 

- Instituição: Colégio Estadual Tancredo de Almeida Neves 

- Turma: Mista 

- Idade: faixa etária de 10 e 11 anos 

- Número de alunos:40 alunos  
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- Duração da aula: 45 minutos 

- Professor: Valdir Bento de Carvalho 

2 CONTEÚDO: Golf-7 

2.1 Observações da aula: Iniciaremos a aula fazendo um momento de conversação, 

perguntaremos aos alunos o que estão achando do jogo? Que dificuldades encontraram 

nessa primeira experiência. 

No segundo momento contaremos a história do Golf-7, bem como foi idealizado, e 

apresentaremos o livro de regras. 

Na parte final da aula entregaremos para os alunos uma atividade com perguntas 

referentes ao que fora estudado até então, com intuito de que essas informações possam 

ser fixadas por eles. Essas perguntas deverão ser respondidas em sala de ala e entregues 

para o professor. 

3 OBJETIVOS  

3.1 Aprender o histórico do Golf-7; 

3.2 Conhecer o livro de regras do Golf-7; 

3.3 Fixar os conteúdos aprendidos sobre Golf-7 nas aulas anteriores; 

4 MATERIAIS 

 Questionário com perguntas sobre o Golf-7; 

 Caneta, lápis; 

 Livro de Regras do Golf-7; 

5 PROCEDIMENTOS DIDÁTICO-METODOLÓGICOS 

5.1 Atividade 1 

a) Nome da Atividade: Roda de Conversa/feedback da aula anterior 

b) Disposição: sala de aula 

c) Execução: Com os alunos dispostos em círculo, o professor irá perguntar aos alunos o 

que estão achando do novo desporto que estão aprendendo e dar espaço para que os alunos 

possam tirar suas dúvidas.                                     

d) Tempo: 10 minutos 

 

5.2 Atividade 2 

a) Nome da Atividade: Conhecendo sobre a história do Golf-7 

b) Disposição: sala de aula 

c) Execução: Com os alunos ainda em círculo, o professor irá contar a história do Golf-

7, bem como foi criado, por quem foi idealizado e adaptado e onde. Também irá falar de 

forma breve sobre as regras do desporto e apresentaremos o livro de regras do Golf-7. 

d) Tempo:15 minutos 

 

5.3 Atividade 3 

a) Nome da Atividade: Testando os conhecimentos sobre Golf-7 

b) Disposição: sala de aula 

c) Execução: Reorganizaremos as carteiras em fileiras e entregaremos um folha de 

perguntas referentes a tudo que foi estudado sobre o Golf-7 até então. O intuito é que os 

alunos possam ir fixando o conteúdo aprendido para que nas próximas aulas possamos 

nos aprofundar mais. Essa atividade deverá ser feita em sala de aula e entregue ao 

professor no mesmo dia. 
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d) Tempo:20 minutos 

6 AVALIAÇÃO 

1- Objetivo: Identificar as dificuldades encontradas pelos estudantes; 

2- Disposição: Com os estudantes em sala de aula 

3-Desenvolvimento: Ensinar a história do Golf-7, bem como foi idealizado e 

apresentaremos o livro de regras. 

7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

CRUZ, Fátima Alves da. Regras do Golf -7.1ª.ed. Curitiba: Prefeitura Município de 

Curitiba, 2009 

8 ANEXOS 

 

 
LIVRO DE REGRAS DO GOLF-7 

 

 

 

 Encontro 6 

 

PLANO DE AULA 5 

1 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

- Área / Disciplina: Educação Física. 

- Subárea / conteúdo estruturante: Esporte 

- Instituição: Colégio Estadual Tancredo de Almeida Neves 

- Turma: Mista 

- Idade: faixa etária de 10 e 11 anos 

- Número de alunos:40 alunos  

- Duração da aula: 45 minutos 

- Professor: Valdir Bento de Carvalho 

2 CONTEÚDO: Golf-7 
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2.1 Observações da aula: Nessa aula os alunos já se apropriaram mais sobre o jogo, bem 

como de sua história. Assim sendo, faremos uma aula totalmente prática, em que os 

estudantes se organizarão em equipes para jogar o Golf-7 na modalidade “buracos”, por 

ser mais fácil aos iniciantes no jogo. Essa aula terá um apelo mais lúdico, pois os alunos 

estarão ainda aprendendo os movimentos das tacadas no jogo. 

Na parte final da aula faremos um momento de conversação para falar sobre o jogo, a 

experiência deles com o jogo e também um sorteio de brindes como: camisetas do Golf-

7, bolas e livro de regras do Golf-7. 

3 OBJETIVOS  

3.1 Aprender a jogar o Golf-7 na modalidade por buracos; 

3.2 Entender as regras da modalidade do Golf-7 jogado por buracos; 

4 MATERIAIS 

 Bolas de golf; 

 Tacos de golf; 

 Tee; 

 Campo montado; 

 Apito ; 

 

5 PROCEDIMENTOS DIDÁTICO-METODOLÓGICOS 

5.1 Atividade 1 

a) Nome da Atividade: Jogando Golf-7 na modalidade por buracos de forma lúdica 

b) Disposição: No gramado do Colégio 

c) Execução:  Alunos irão vivenciar a prática do jogo de Golf-7 na modalidade por 

buracos.                                    

d) Tempo: 35 minutos 

 

5.2 Atividade 2 

a) Nome da Atividade: Momento de Conversação 

b) Disposição: Sentados em círculo no gramado do Colégio 

c) Execução: O professor irá conversar com os alunos sobre a atividade anterior e ouvir 

suas dúvidas e também fazer suas observações quanto o desempenho de cada aluno. 

d) Tempo:10 minutos 

6 AVALIAÇÃO 

1- Objetivo: Identificar o desempenho de cada aluno, bem como suas dificuldades 

2- Disposição: Com os estudantes sentados no gramado do Colégio 

3- Desenvolvimento: Professor irá conversar ao final da atividade 1 e irá fazer seus 

apontamentos sobre o que observou na turma sobre a prática do jogo na aula. 

7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

CRUZ, Fátima Alves da. Regras do Golf -7.1ª.ed. Curitiba: Prefeitura Município de 

Curitiba, 2009 

8 ANEXOS 
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 Encontro 7 

 

PLANO DE AULA 6 

1 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

- Área / Disciplina: Educação Física. 

- Subárea / conteúdo estruturante: Esporte 

- Instituição: Colégio Estadual Tancredo de Almeida Neves 

- Turma: Mista 

- Idade: faixa etária de 10 e 11 anos 

- Número de alunos:40 alunos  

- Duração da aula: 45 minutos 

- Professor: Valdir Bento de Carvalho 

2 CONTEÚDO: Golf-7 

2.1 Observações da aula: Ao iniciar a aula iremos dar algumas explicações sobre as 

regras do jogo, bem como a arbitragem e sua atenção durante o jogo. Explicar como deve 

ser o comportamento do atleta de Golf-7.Essa será uma aula explicativa e prática, pois 

acontecerá durante o jogo. Ou seja, o professor fará pausas no jogo para ir explicando 

cada detalhe do jogo e da atuação da arbitragem e dos jogadores. 

Nesse primeiro momento da prática do Golf-7 eles irão aprender como se jogar na a 

modalidade por buracos para que assimilem bem essa primeira forma de jogar o Golf-7, 

para depois seguirem para a modalidade por “tacadas”. 

Essa aula será realizada com os alunos divididos em dois grupos, uma será de jogadores 

e outro de arbitragem. Na aula seguinte os grupos trocarão de experiência, os que atuaram 

como jogadores serão árbitros, para que possam vivenciar as duas práticas. 

Na parte final da aula entregaremos uma folha com perguntas pertinentes as regras do 

Golf-7, para ser entregue na próxima aula. 

3 OBJETIVOS  

3.1 Conhecer as regras do Golf-7 na modalidade por buracos; 

3.2 Vivenciar o jogo de Golf-7 na modalidade por buracos; 

4 MATERIAIS 

 Tacos de golf; 

 Bolas de golf; 

 Tee; 

 Livro de regras; 

 Questionário com perguntas sobre as regras do Golf-7; 

5 PROCEDIMENTOS DIDÁTICO-METODOLÓGICOS 

5.1 Atividade 1 

a) Nome da Atividade: Jogando o Golf-7 na modalidade por buracos de forma mais 

regrada 
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b) Disposição: No gramado do Colégio 

c) Execução:  O professor ensinará de forma mais minuciosa cada movimento do aluno 

na condução da bola ao buraco.                                   

d) Tempo: 35 minutos 

 

5.2 Atividade 2 

a) Nome da Atividade: Entrega de questionário sobre regras do Golf-7, referentes a 

modalidade por buracos 

b) Disposição: no gramado do Colégio 

c) Execução: O professor entregará a cada aluno um questionário onde constará 

perguntas referentes as regras do jogo na modalidade por buracos. Também explicará aos 

alunos que essa atividade deverá ser entregue na próxima aula 

d) Tempo: 15 minutos 

6 AVALIAÇÃO 

1- Objetivo: Identificar se houve evolução por parte dos alunos referentes as tacadas, 

bem como o entendimento dos alunos quanto às regras do jogo nessa modalidade. 

2- Disposição: Com os estudantes executando o jogo. 

3- Desenvolvimento: Professor irá concluir se houve um entendimento por parte de seus 

alunos na entrega dos questionários sobre as regras de Golf-7 na modalidade vivenciada. 

7 REFERENCIAS BIBLÍOGRAFICAS 

CRUZ, Fátima Alves da. Regras do Golf -7.1ª.ed. Curitiba: Prefeitura Município de 

Curitiba, 2009 

8 ANEXOS 

 

 

 Encontro 8 

 

PLANO DE AULA 7 
 

1 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

- Área / Disciplina: Educação Física. 

- Subárea / conteúdo estruturante: Esporte 

- Instituição: Colégio Estadual Tancredo de Almeida Neves 

- Turma: Mista 

- Idade: faixa etária de 10 e 11 anos 

- Número de alunos:40 alunos  

- Duração da aula: 45 minutos 

- Professor: Valdir Bento de Carvalho 

2 CONTEÚDO: Golf-7 

2.1 Observações da aula: Iniciaremos a aula recolhendo o questionário com as perguntas 

sobre as “regras do Golf-7”. 



31 

 

A seguir organizaremos as equipes de jogadores e árbitros com as equipes mudando de 

experiência e ainda na modalidade por “buracos”. 

Na parte final da aula faremos uma recapitulação, onde abordaremos as dificuldades 

encontradas por eles nessas experiências já vivenciadas. 

3 OBJETIVOS  

3.1 Que os alunos entendam as regras do jogo na modalidade por buracos tanto jogando, 

como arbitrando. 

3.2 Que consigam aprimorar seus movimentos na condução da bola aos buracos 

3.3 Que entendam o espírito do jogo, tendo a etiqueta proposta pelo jogo, respeitando os 

companheiros e professor. 

4 MATERIAIS 

 Tacos de golf; 

 Bolas de golf; 

 Tee; 

 Livro de regras; 

5 PROCEDIMENTOS DIDÁTICO-METODOLÓGICOS 

5.1 Atividade 1 

a) Nome da Atividade: Jogando o Golf- 7 na modalidade por buracos 

b) Disposição: gramado do Colégio 

c) Execução: Professor irá organizar os grupos já divididos na aula anterior e agora os 

grupo irão inverter a vivência do jogo e da arbitragem.                                  

d) Tempo: 35 minutos 

 

5.2 Atividade 2 

a) Nome da Atividade: Recapitulando o que aprendemos 

b) Disposição: Sentados no gramado do Colégio 

c) Execução: O professor irá conversar com a turma relembrando momentos da aula para 

exemplificar e corrigir movimentos e atitudes para que haja um refinamento da prática 

do Golf-7 

d) Tempo: 15 minutos 

6 AVALIAÇÃO 

1- Objetivo: Identificar se os alunos aprenderam de fato como se joga o Golf-7 na 

modalidade por buracos e se entenderam as regras do mesmo. 

2- Disposição: Com os estudantes executando o jogo e a arbitragem 

3- Desenvolvimento: Professor fará um feedback ao final do jogo para apontar situações 

observadas e corrigir movimentos e atitudes que possa não ser corretas. 

7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

CRUZ, Fátima Alves da. Regras do Golf -7.1ª.ed. Curitiba: Prefeitura Município de 

Curitiba, 2009 

8 ANEXOS 
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 Encontro 9 

 

PLANO DE AULA 8 

 

1 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

- Área / Disciplina: Educação Física. 

- Subárea / conteúdo estruturante: Esporte 

- Instituição: Colégio Estadual Tancredo de Almeida Neves 

- Turma: Mista 

- Idade: faixa etária de 10 e 11 anos 

- Número de alunos:40 alunos  

- Duração da aula: 45 minutos 

- Professor: Valdir Bento de Carvalho 

2 CONTEÚDO: Golf-7 

2.1 Observações da aula: Nessa aula com a turma ainda dividida em dois grupos, 

daremos seguimento a prática do Golf-7 na modalidade por buracos para que os alunos 

possam se apropriar de fato do jogo nessa modalidade. 

Durante toda aula permitiremos que os alunos vivenciem o jogo, tendo agora como árbitro 

o professor, pois agora todos alunos irão jogar. 

Na parte final da aula iremos fazer um momento de conversação e permitir que os alunos 

façam suas perguntas, sanando suas dúvidas. 

3 OBJETIVOS  

3.1 Que os alunos entendam as regras do jogo na modalidade por buracos somente 

jogando 

3.2 Que consigam aprimorar seus movimentos na condução da bola aos buracos 

3.3 Que entendam o espírito do jogo, tendo a etiqueta proposta pelo jogo, respeitando os 

companheiros e professor. 

4 MATERIAIS 

 Tacos de golf; 

 Bolas de golf; 

 Tee; 

 Apito; 

 

5 PROCEDIMENTOS DIDÁTICO-METODOLÓGICOS 

5.1 Atividade 1 

a) Nome da Atividade: Jogando o Golf-7 na modalidade por buracos 

b) Disposição: No gramado do Colégio 

c) Execução: O professor irá conduzir a turma na prática do jogo, dividirá em várias 

equipes e fará mini competições para que todos vivenciem o jogo.                                     

d) Tempo: 40 minutos 
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5.2 Atividade 2 

a) Nome da Atividade: Feedback  

b) Disposição: Sentados no gramado 

c) Execução: Professor de forma breve irá dar um feedback as aula aos alunos 

d) Tempo: 5 minutos 

6 AVALIAÇÃO 

1- Objetivo: Identificar se os alunos aprenderam de fato o jogo de Golf-7 por buracos 

2- Disposição: Com os estudantes executando o jogo na modalidade por buracos 

3- Desenvolvimento: Professor fará um feedback ao final do jogo para apontar situações 

observadas e corrigir movimentos e atitudes que possam não ser corretas. 

7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

CRUZ, Fátima Alves da. Regras do Golf -7.1ª.ed. Curitiba: Prefeitura Município de 

Curitiba, 2009 

8 ANEXOS 

 

 

 

 Encontro 10 

 

PLANO DE AULA 9 

1 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

- Área / Disciplina: Educação Física. 

- Subárea / conteúdo estruturante: Esporte 

- Instituição: Colégio Estadual Tancredo de Almeida Neves 

- Turma: Mista 

- Idade: faixa etária de 10 e 11 anos 

- Número de alunos:40 alunos  

- Duração da aula: 45 minutos 

- Professor: Valdir Bento de Carvalho 

2 CONTEÚDO: Golf-7 

2.1 Observações da aula: Essa aula será totalmente prática do jogo Golf-7 na modalidade 

por buracos. Com intuito de que os alunos possam se aprimorar do desporto como em 

outras modalidades esportivas. No final da aula faremos um breve feedback. 

3 OBJETIVOS  

3.1 Que os alunos possam ter uma vivencia mais refinada do jogo e entendam o espírito 

do jogo. 

3.2 Que consigam corrigir seus movimentos na condução da bola aos buracos 

3.3 Que desenvolvam a cada jogo o respeito mútuo 

4 MATERIAIS 
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 Tacos de golf; 

 Bolas de golf; 

 Tee; 

 Apito; 

 

5 PROCEDIMENTOS DIDÁTICO-METODOLÓGICOS 

5.1 Atividade 1 

a) Nome da Atividade: Jogando o Golf- 7 por buracos com elegância e respeito mútuo 

b) Disposição: no gramado do Colégio 

c) Execução: Professor irá conduzir a vivência do jogo, destacando a etiqueta do jogo, 

bem como o respeito entre os participantes entre si e com o professor.                                     

d) Tempo: 40 minutos 

 

5.2 Atividade 2 

a) Nome da Atividade: Feedback 

b) Disposição: Sentados no gramado do Colégio 

c) Execução: Breve feedback aos alunos sobre a aula. 

d) Tempo:5 minutos 

6 AVALIAÇÃO 

1- Objetivo: Identificar se os alunos aprenderam a conduzir a bola de forma correta e se 

compreenderam o espírito do jogo. 

2- Disposição: Com os estudantes executando o jogo. 

3- Desenvolvimento: Professor fará um feedback ao final do jogo para apontar situações 

observadas e corrigir movimentos e atitudes que possam não ser corretas. 

7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

CRUZ, Fátima Alves da. Regras do Golf -7.1ª.ed. Curitiba: Prefeitura Município de 

Curitiba, 2009 

8 ANEXOS 

 

 

 Encontro 11 

 

PLANO DE AULA 10 

1 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

- Área / Disciplina: Educação Física. 

- Subárea / conteúdo estruturante: Esporte 

- Instituição: Colégio Estadual Tancredo de Almeida Neves 

- Turma: Mista 

- Idade: faixa etária de 10 e 11 anos 

- Número de alunos:40 alunos  
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- Duração da aula: 45 minutos 

- Professor: Valdir Bento de Carvalho 

2 CONTEÚDO: Golf-7 

2.1 Observações da aula: Aula totalmente prática por parte de todos alunos, divididos 

em várias equipes para vivenciar o jogo na modalidade por buracos ainda. Essa aula ainda 

terá somente o professor como árbitro, fazendo pausas no jogo quando necessário corrigir 

movimentos e atitudes durante o jogo. 

3 OBJETIVOS  

3.1 Que os alunos possam especializar seus movimentos de condução da bola com o taco 

até os buracos. 

3.2 Que possam superar as dificuldades encontradas na execução dos movimento; 

4 MATERIAIS 

 Tacos de golf; 

 Bolas de golf; 

 Tee; 

 Apito; 

5 PROCEDIMENTOS DIDÁTICO-METODOLÓGICOS 

5.1 Atividade 1 

a) Nome da Atividade: Conduzindo de forma elegante a bola ao buraco 

b) Disposição: No gramado do Colégio/Campo de Golf-7 

c) Execução: Alunos em fila única irão sair um de cada vez e conduzir a bola com o taco 

até o buraco 1. O intuito dessa atividade é que os alunos possam especializar a condução 

da bola com o taco.                                      

d) Tempo: 40 minutos 

 

5.2 Atividade 2 

a) Nome da Atividade: Feedback 

b) Disposição: No gramado do Colégio/Campo de Golf-7 

c) Execução: Professor dará um breve feedback 

d) Tempo: 5 minutos 

6 AVALIAÇÃO 

1- Objetivo: Identificar se houve uma evolução na condução da bola com o taco até o 

buraco. 

2- Disposição: Com os estudantes executando a condução da bola até o buraco. 

3- Desenvolvimento: Professor fará pausas explicativas durante a atividade, e ao final 

um breve feedback 

7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

CRUZ, Fátima Alves da. Regras do Golf -7.1ª.ed. Curitiba: Prefeitura Município de 

Curitiba, 2009 

8 ANEXOS 
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 Encontro 12 

 

PLANO DE AULA 11 

1 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

- Área / Disciplina: Educação Física. 

- Subárea / conteúdo estruturante: Esporte 

- Instituição: Colégio Estadual Tancredo de Almeida Neves 

- Turma: Mista 

- Idade: faixa etária de 10 e 11 anos 

- Número de alunos:40 alunos  

- Duração da aula: 45 minutos 

- Professor: Valdir Bento de Carvalho 

2 CONTEÚDO: Golf-7 

2.1 Observações da aula: Aula totalmente prática na modalidade por buracos, porém 

dessa vez em forma de competição sem interrupções do professor, somente atuando como 

árbitro. O intuito dessa aula é que os alunos vivenciem o ambiente de uma competição 

oficial e possam colocar em prática os conhecimentos aprendidos do jogo. 

3 OBJETIVOS  

3.1 Que os alunos tenham experimentem o jogo em uma ambiente de competição 

3.2 Que sintam na prática o resultado de cada ação no jogo 

3.3 que vivenciem o prazer de jogar em uma competição 

4 MATERIAIS 

 Tacos de golf; 

 Bolas de golf; 

 Tee; 

 Apito; 

5 PROCEDIMENTOS DIDÁTICO-METODOLÓGICOS 

5.1 Atividade 1 

a) Nome da Atividade: Mini Competição de Golf-7 por buracos 

b) Disposição: No gramado do Colégio/Campo de Golf-7 

c) Execução:  O professor irá conduzir um mini competição nessa modalidade do jogo 

para que os alunos possam vivenciar o espírito de uma competição oficial                                    

d) Tempo: 40 minutos 

 

5.2 Atividade 2 

a) Nome da Atividade: Feedback e avisos 

b) Disposição: Sentados no gramado do Colégio 

c) Execução: O professor irá fazer seus apontamentos sobre o resultado da competição e 

avisará aos alunos que na próxima aula irá ser a última aula prática da modalidade por 

buracos e pedirá que os alunos não faltem pois dará novas informações quanto ao 
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andamento do projeto e também uma prova prática. 

d) Tempo: 5 minutos 

6 AVALIAÇÃO 

1- Objetivo: Identificar se os alunos compreenderam como deve ser a postura do atleta 

em competição. 

2- Disposição: Com os estudantes em competição 

3- Desenvolvimento: Professor fará um feedback ao final da competição, apontar 

situações observadas e corrigir movimentos e atitudes que possa tenham sido incorretas. 

7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

CRUZ, Fátima Alves da. Regras do Golf -7.1ª.ed. Curitiba: Prefeitura Município de 

Curitiba, 2009 

8ANEXOS 

 

 

 Encontro 13 

PLANO DE AULA 12 

 

1 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

- Área / Disciplina: Educação Física. 

- Subárea / conteúdo estruturante: Esporte 

- Instituição: Colégio Estadual Tancredo de Almeida Neves 

- Turma: Mista 

- Idade: faixa etária de 10 e 11 anos 

- Número de alunos:40 alunos  

- Duração da aula: 45 minutos 

- Professor: Valdir Bento de Carvalho 

2 CONTEÚDO: Golf-7 

2.1 Observações da aula: Essa aula será a última vivencia do jogo por buracos, portanto    

o professor fará uma espécie de prova prática com os alunos. O professor irá pedir que os 

alunos executem ações pertinentes ao jogo na modalidade por buracos. Após os alunos 

realizarem o que fora solicitado, o professor irá perguntar aos demais alunos se o 

movimento foi feito de forma correta ou não, não tendo com intuito expor o aluno, mais 

sim identificar se a turma já sabe avaliar o movimento correto para condução da bola, 

bem como do jogo. 

3 OBJETIVOS  

3.1 Identificar se de fato houve um aprendizado do jogo nessa modalidade 

3.2 Perceber se os alunos entenderam o espírito do jogo 

3.3 Observar se os alunos tiveram uma evolução quanto ao respeito mútuo 

4 MATERIAIS 
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 Tacos de golf; 

 Bolas de golf; 

 Tee; 

 Apito; 

5 PROCEDIMENTOS DIDÁTICO-METODOLÓGICOS 

5.1 Atividade 1 

a) Nome da Atividade: Colocando em prova o aprendizado 

b) Disposição: No gramado do Colégio/Campo de Golf-7 

c) Execução: O professor conduzirá uma prova prática, onde os alunos irão executar os 

movimentos do jogo e o professor durante a prática fará perguntas a turma toda para 

identificar se eles aprenderam de fato o jogo e suas regras.                                  

d) Tempo: 40 minutos 

 

5.2 Atividade 2 

a) Nome da Atividade: Momento de conversação/Avisos 

b) Disposição:  sentados no gramado do Colégio/Campo de Golf-7 

c) Execução: O professor sentado com os alunos no gramado do Colégio irá fazer um 

feedback da modalidade aprendida por eles e explicará que nas aulas seguintes eles irão 

aprender a outra modalidade do jogo Golf-7.  

d) Tempo: 15 minutos 

6 AVALIAÇÃO 

1- Objetivo: Identificar se os alunos aprenderam todo conteúdo ensinado até agora. 

2- Disposição: No gramado do Colégio/Campo de Golf-7 

3- Desenvolvimento: Professor aplicará uma prova prática sobre o jogo na modalidade 

por buracos. 

7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

CRUZ, Fátima Alves da. Regras do Golf -7.1ª.ed. Curitiba: Prefeitura Município de 

Curitiba, 2009 

8ANEXOS 

 

 

 

 Encontro 14 

 

PLANO DE AULA 13 

1 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

- Área / Disciplina: Educação Física. 

- Subárea / conteúdo estruturante: Esporte 

- Instituição: Colégio Estadual Tancredo de Almeida Neves 

- Turma: Mista 
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- Idade: faixa etária de 10 e 11 anos 

- Número de alunos:40 alunos  

- Duração da aula: 45 minutos 

- Professor: Valdir Bento de Carvalho 

2 CONTEÚDO: Golf-7 

2.1 Observações da aula: Nessa aula faremos a leitura das regras do Golf-7 na 

modalidade por “tacadas”, explicaremos as regras destacando a diferença com a 

modalidade “buracos”. 

Na segunda parte da aula, passaremos um vídeo de um jogo de Golf-7 na modalidade por 

tacadas, para que os aluno possam ir se apropriando das diferenças em relação a 

experiência anterior. 

Na parte final da aula aplicaremos uma atividade avaliativa, com perguntas sobre o que 

fora vivenciado da modalidade por buracos: histórico, materiais de jogo, sobre o jogo por 

buracos e suas regras, montagem do campo. Essa atividade será realizada em sala de aula. 

3 OBJETIVOS  

3.1 Ensinar a modalidade por tacadas aos alunos 

3.2 Estabelecer as diferenças entre as duas modalidades 

3.3 Identificar de forma teórica se os alunos aprenderam a modalidade por tacadas 

4 MATERIAIS 

 Multimídia 

 Folha de Avaliação 

 Lápis/caneta 

5 PROCEDIMENTOS DIDÁTICO-METODOLÓGICOS 

5.1 Atividade 1 

a) Nome da Atividade: Aprendendo uma nova modalidade do Golf-7 

b) Disposição: Em sala de aula 

c) Execução: O professor irá fazer a leitura das regras do Golf-7 jogado na modalidade 

por tacadas e   apontará as diferença entre a outra modalidade aprendida                                 

d) Tempo: 15 minutos 

 

5.2 Atividade 2 

a) Nome da Atividade: Assistindo um jogo de Golf- 7 na modalidade por “tacadas” 

b) Disposição: Na sala de aula, sentados nas carteiras 

c) Execução: O professor passará um vídeo de Golf-7 na modalidade por tacadas para 

que os alunos possam ir se familiarizando com essa nova modalidade que aprenderão. 

d) Tempo:10 minutos 

 

5.3 Atividade 3 

a) Nome da Atividade: Testando os conhecimentos sobre a modalidade por “buracos” 

b) Disposição: Na sala de aula, sentados nas carteiras 

c) Execução: O professor entregará uma folha com questionário avaliativo sobre o jogo, 

histórico e sobre a modalidade por buracos e também as suas regras. Esse questionário 

será com opções de respostas de a até d. 

6 AVALIAÇÃO 
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1- Objetivo: Identificar se os alunos aprenderam todos conteúdos teóricos até então 

ensinados 

2- Disposição: Com os estudantes sentados em suas carteiras. 

3- Desenvolvimento: Professor fará aplicará uma prova teórica sobre todo conteúdo 

estudado, desde o histórico, regras da modalidade por buracos e o jogo. 

7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

CRUZ, Fátima Alves da. Regras do Golf -7.1ª.ed. Curitiba: Prefeitura Município 

de Curitiba, 2009 

8 ANEXOS 

 

 

 

 Encontro 15 

 

PLANO DE AULA 14 

1 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

- Área / Disciplina: Educação Física. 

- Subárea / conteúdo estruturante: Esporte 

- Instituição: Colégio Estadual Tancredo de Almeida Neves 

- Turma: Mista 

- Idade: faixa etária de 10 e 11 anos 

- Número de alunos:40 alunos  

- Duração da aula: 45 minutos 

- Professor: Valdir Bento de Carvalho 

2 CONTEÚDO: Golf-7 

2.1 Observações da aula: Essa será a 1ª aula prática da modalidade por tacadas e o 

professor conduzirá de forma lúdica para que os alunos possam aprender se divertindo. 

Nessa aula não se exigirá movimentos corretos, somente mesmo a vivencia do jogo 

conforme eles assistiram no vídeo da aula anterior. 

Na parte final da aula o professor irá dividir a turma em 4 grupos que seguirão juntos na 

próximas aulas dessa modalidade. O intuito de se dividir a turma é para que nas aulas 

práticas todos possam vivenciar de fato o jogo de forma que ninguém fique de fora. 

3 OBJETIVOS  

3.1 Apresentar o jogo na modalidade por tacadas aos alunos 

3.2 Vivenciar o jogo de forma lúdica 

4 MATERIAIS 

 Bolas de golf, 

 Tacos de golf; 

 Tee; 
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 Apito; 

5 PROCEDIMENTOS DIDÁTICO-METODOLÓGICOS 

5.1 Atividade 1 

a) Nome da Atividade: Aprendendo a jogar o Golf-7 por tacadas brincando 

b) Disposição: No gramado do Colégio/Campo de Golf-7 

c) Execução: O professor irá ensinar o jogo de forma livre, sem se atentar quanto as 

regras e movimentos corretos. Somente para a experimentação da nova modalidade.                                   

d) Tempo: 35 minutos 

 

5.2 Atividade 2 

a) Nome da Atividade:  
b) Disposição: No gramado do Colégio/Campo de Golf-7 

c) Execução: O professor dividirá a turma em 4 grupos e explicará que esses grupos 

seguirão juntos nas próximas aulas práticas da nova modalidade 

d) Tempo:15 minutos 

6 AVALIAÇÃO 

1- Objetivo: Identificar se o aluno entendeu a nova modalidade 

2- Disposição: Com os estudantes executando o jogo de forma lúdica. 

3- Desenvolvimento: Professor irá propor o jogo por tacadas de forma lúdica, para que 

os alunos possam entender o jogo se divertindo. 

7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

CRUZ, Fátima Alves da. Regras do Golf -7.1ª.ed. Curitiba: Prefeitura Município de 

Curitiba, 2009 

8 ANEXOS 

 

 

 Encontro 16 

 

PLANO DE AULA 15 

1 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

- Área / Disciplina: Educação Física. 

- Subárea / conteúdo estruturante: Esporte 

- Instituição: Colégio Estadual Tancredo de Almeida Neves 

- Turma: Mista 

- Idade: faixa etária de 10 e 11 anos 

- Número de alunos:40 alunos  

- Duração da aula: 45 minutos 

- Professor: Valdir Bento de Carvalho 

2 CONTEÚDO: Golf-7 
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2.1 Observações da aula: Essa aula será totalmente prática e o professor irá conduzir 

exercícios de tacadas com um único alvo/buraco1.Com os 4 grupos dispostos em fila o 

professor irá apitar, nesse momento o primeiro de cada grupo deverá dar uma tacada com 

o objetivo de acertar o buraco 1 ou se aproximar o máximo possível do buraco. Essa ação 

se repetirá com todos componentes dos grupos para que todos possam experimentar a 

atividade proposta. Nessa aula o professor não fará correções de movimentos nas tacadas, 

serão mesmo tacadas de reconhecimento. 

Na parte final da aula o professor fará um momento de conversação e explicará de forma 

breve que essa modalidade é jogada tacada por tacadas e que o jogador e a equipe que 

mais próximo chegar do buraco, ou que mais vezes acertar o buraco será vencedora. 

3 OBJETIVOS  

3.1 Que os alunos realizem tacadas de reconhecimento. 

3.2 Que os alunos entendam o objetivo geral do jogo por tacadas 

3.3 Compreendam que o jogador ou equipe que mais próximo chegar do buraco ou mais 

vezes acertar será considerado o vencedor do jogo. 

4 MATERIAIS 

 Bolas de golf, 

 Tacos de golf; 

 Tee; 

 Apito; 

5 PROCEDIMENTOS DIDÁTICO-METODOLÓGICOS 

5.1 Atividade 1 

a) Nome da Atividade: “Tacadas ao alvo” 

b) Disposição: No gramado do Colégio/Campo de Golf-7 

c) Execução: O professor organizará os grupos em filas e ao seu apito o primeiro de cada 

grupo deverá dar uma tacada com o objetivo de acertar o buraco 1.                                  

d) Tempo: 35 minutos 

 

5.2 Atividade 2 

a) Nome da Atividade: Conversando sobre a atividade 

b) Disposição: sentados no gramado do Colégio/Campo de Golf-7 

c) Execução: O professor irá conversar sobre atividade realizada pelos alunos e explicará 

que as tacadas que mais chegarem perto do buraco/alvo ou que mais caírem no buraco 

serão tacadas vencedoras. 

d) Tempo:15 minutos 

6 AVALIAÇÃO 

1- Objetivo: Que os alunos consigam acertar o buraco 1 ou se aproximar o máximo 

possível com suas tacadas. 

2- Disposição: Com os estudantes executando as tacadas no buraco 1 

3- Desenvolvimento: Professor irá dispor os grupos em filas e ao soar do apito os 

primeiros colocados deverão dar suas tacadas. 

7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
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CRUZ, Fátima Alves da. Regras do Golf -7.1ª.ed. Curitiba: Prefeitura Município de 

Curitiba, 2009 

8 ANEXOS 

 

 

 Encontro 17 

 

PLANO DE AULA 16 

1 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

- Área / Disciplina: Educação Física. 

- Subárea / conteúdo estruturante: Esporte 

- Instituição: Colégio Estadual Tancredo de Almeida Neves 

- Turma: Mista 

- Idade: faixa etária de 10 e 11 anos 

- Número de alunos:40 alunos  

- Duração da aula: 45 minutos 

- Professor: Valdir Bento de Carvalho 

2 CONTEÚDO: Golf-7 

2.1 Observações da aula: Essa aula será totalmente prática e voltada para especialização 

do movimento de braços para cada tipo de tacada. O professor explicará que para acertar 

os buracos próximos o movimento deve ser muito específico e leve. E que quando o 

objetivo for acertar buracos mais longes a tacada deverá ser mais firme e longa. 

3 OBJETIVOS  

3.1 Que os alunos compreendam os tipos de tacadas para cada buraco 

3.2 Experimentem os tipos de tacadas (curtas ou longas) e (fortes ou leves). 

4 MATERIAIS 

 Bolas de golf, 

 Tacos de golf; 

 Tee; 

 Apito; 

5 PROCEDIMENTOS DIDÁTICO-METODOLÓGICOS 

5.1 Atividade 1 

a) Nome da Atividade: Tacadas longas e tacadas curtas 

b) Disposição: No gramado do Colégio/Campo de Golf-7 

c) Execução: O professor irá exemplificar como deve ser a tacada conforme o buraco que 

estive como alvo.                                  

d) Tempo: 40 minutos 

5.2 Atividade 2 

a) Nome da Atividade: Feedback  
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b) Disposição: Sentados no gramado do Colégio/Campo de Golf-7 

c) Execução: Professor de forma breve fará um resumo da aula e os objetivos da mesma. 

d) Tempo: 5 minutos 

6 AVALIAÇÃO 

1- Objetivo: Identificar se os alunos compreenderam a diferença de uma tacada longa e 

uma curta. 

2- Disposição: Com os estudantes executando os dois tipos de tacadas. 

3- Desenvolvimento: Professor fará irá exemplificar os dois tipos de tacadas. 

7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

CRUZ, Fátima Alves da. Regras do Golf -7.1ª.ed. Curitiba: Prefeitura Município de 

Curitiba, 2009 

8 ANEXOS 

 

 

 Encontro 18 

 

PLANO DE AULA 17 

1 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

- Área / Disciplina: Educação Física. 

- Subárea / conteúdo estruturante: Esporte 

- Instituição: Colégio Estadual Tancredo de Almeida Neves 

- Turma: Mista 

- Idade: faixa etária de 10 e 11 anos 

- Número de alunos:40 alunos  

- Duração da aula: 45 minutos 

- Professor: Valdir Bento de Carvalho 

2 CONTEÚDO: Golf-7 

2.1 Observações da aula: Essa será a última aula sobre tacadas, e assim sendo o 

professor irá propor uma espécie de competição entre os alunos da turma. A competição 

consiste em quem acerta o buraco mais longe. Os grupo já divididos, ficarão em fila como 

nas demais atividades e ao soar do apito do professor os primeiros de cada grupos darão 

uma tacada com o objetivo de acertar o buraco 7. O aluno que mais chegar próximo ou 

acertar o buraco 7 somará ponto par seu grupo. Dessa forma quando todos já tiverem dado 

suas tacadas será feito uma somatória do maior número de tacadas próximas ou acertadas 

no buraco 7. Será vencedora a equipe que somar mais pontos. Ao final da aula o professor 

dará avisos do andamento do projeto. 

3 OBJETIVOS  

3.1 Que os alunos sintam-se motivados a executar as tacadas e atingir o objetivo de acertar 

o buraco 7. 

3.2 Que eles compreendam a diferenças do movimento para executar tacadas longas e 
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curtas. 

3.3 Que experimentem um forma de competição de forma respeitosa. 

4 MATERIAIS 

 Bolas de golf, 

 Tacos de golf; 

 Tee; 

 Apito; 

5 PROCEDIMENTOS DIDÁTICO-METODOLÓGICOS 

5.1 Atividade 1 

a) Nome da Atividade: Tacadas no buraco 7 

b) Disposição: No gramado do Colégio/Campo de Golf-7, divididos em grupos. 

c) Execução:   Os alunos deverão dar tacadas longas, com a finalidade de acertar o buraco 

7 e ou se aproximar o máximo possível do mesmo.                                    

d) Tempo: 40 minutos 

 

5.2 Atividade 2 

a) Nome da Atividade:  Avisos sobre o projeto 

b) Disposição:  alunos sentados no gramado do Colégio/Campo de Golf-7 

c) Execução: O professor irá conversar com a turma e explicará que nas próximas aulas 

eles irão vivenciar o jogo de Golf-7 na modalidade por tacadas, para aprimorar melhor 

do jogo  

d) Tempo: 5 minutos 

6 AVALIAÇÃO 

1- Objetivo: Identificar se os alunos desenvolveram ou aprimoraram suas tacadas 

2- Disposição: Com os alunos executando as tacadas no campo de Golf-7 

3- Desenvolvimento: Professor observará cada aluno, bem como os movimentos 

realizados por eles em suas tacadas. 

7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

CRUZ, Fátima Alves da. Regras do Golf -7.1ª.ed. Curitiba: Prefeitura Município de 

Curitiba, 2009 

8 ANEXOS 

 

 

 Encontro 19 

 

PLANO DE AULA 18 

1 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

- Área / Disciplina: Educação Física. 

- Subárea / conteúdo estruturante: Esporte 
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- Instituição: Colégio Estadual Tancredo de Almeida Neves 

- Turma: Mista 

- Idade: faixa etária de 10 e 11 anos 

- Número de alunos:40 alunos  

- Duração da aula: 45 minutos 

- Professor: Valdir Bento de Carvalho 

2 CONTEÚDO: Golf-7 

2.1 Observações da aula: Iniciaremos essa aula explicando aos alunos que serão uma 

sequência de 5 aulas somente de prática do jogo Golf-7 na modalidade por tacadas, para 

que os alunos possam ir melhorando suas tacadas e entendendo melhor as regras do jogo. 

Ai final dessa 1ª aula prática iremos sortear brindes como: bolas, camisetas, bonés do 

Golf-7. 

3 OBJETIVOS  

3.1 Que os alunos possam aprimorar suas tacadas, bem como melhorar o desempenho no 

jogo. 

3.2 Que entendam cada vez mais as regras dessa modalidade. 

3.3 E que consigam jogar respeitando os demais colegas de classe. 

4 MATERIAIS 

 Bolas de golf, 

 Tacos de golf; 

 Tee; 

 Apito; 

5 PROCEDIMENTOS DIDÁTICO-METODOLÓGICOS 

5.1 Atividade 1 

a) Nome da Atividade: Jogando o Golf-7 por tacadas 

b) Disposição: No gramado do Colégio/Campo de Golf-7 

c) Execução: Os alunos irão jogar o Golf-7 na modalidade por tacadas sendo orientados 

pelo professor                                     

d) Tempo: 45 minutos 

6 AVALIAÇÃO 

1- Objetivo: Identificar se os alunos absorveram os conhecimentos das regras e dos 

movimentos das tacadas na modalidade tacadas. 

2- Disposição: Com os estudantes jogando o Golf-7 por tacadas. 

3- Desenvolvimento: Professor fará um feedback ao final do jogo para apontar situações 

observadas e corrigir movimentos e atitudes que possa não ser corretas. 

7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

CRUZ, Fátima Alves da. Regras do Golf -7.1ª.ed. Curitiba: Prefeitura Município de 

Curitiba, 2009 

8 ANEXOS 
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 Encontro 20 

 

PLANO DE AULA 19 

1 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

- Área / Disciplina: Educação Física. 

- Subárea / conteúdo estruturante: Esporte 

- Instituição: Colégio Estadual Tancredo de Almeida Neves 

- Turma: Mista 

- Idade: faixa etária de 10 e 11 anos 

- Número de alunos:40 alunos  

- Duração da aula: 45 minutos 

- Professor: Valdir Bento de Carvalho 

2 CONTEÚDO: Golf-7 

2.1 Observações da aula: Essa será a 2ª aula prática de uma sequência de 5 aulas do jogo 

de Golf-7 na modalidade por tacadas. Nas aulas os alunos serão monitorados pelo 

professor quanto ao comportamento dentro de campo, execução de movimentos e 

habilidades. 

3.OBJETIVOS 

3.1 Que os alunos possam aprimorar suas tacadas, bem como melhorar o desempenho no 

jogo. 

3.2 Que entendam cada vez mais as regras dessa modalidade. 

3.3 E que consigam jogar respeitando os demais colegas de classe. 

4 MATERIAIS 

 Bolas de golf, 

 Tacos de golf; 

 Tee; 

 Apito; 

5 PROCEDIMENTOS DIDÁTICO-METODOLÓGICOS 

5.1 Atividade 1 

a) Nome da Atividade: Jogando o Golf-7 por tacadas 

b) Disposição: No gramado do Colégio/Campo de Golf-7 

c) Execução: Os alunos irão jogar o Golf-7 na modalidade por tacadas sendo orientados 

pelo professor                                     

d) Tempo: 45 minutos 

6 AVALIAÇÃO 

1- Objetivo: Identificar se os alunos absorveram os conhecimentos das regras e dos 

movimentos das tacadas na modalidade tacadas. 

2- Disposição: Com os estudantes jogando o Golf-7 por tacadas. 

3- Desenvolvimento: Professor fará um feedback ao final do jogo para apontar situações 
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observadas e corrigir movimentos e atitudes que possa não ser corretas.  

7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

CRUZ, Fátima Alves da. Regras do Golf -7.1ª.ed. Curitiba: Prefeitura Município de 

Curitiba, 2009 

8 ANEXOS 

 

 

 

 

 Encontro 21 

 

PLANO DE AULA 20 

1 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

- Área / Disciplina: Educação Física. 

- Subárea / conteúdo estruturante: Esporte 

- Instituição: Colégio Estadual Tancredo de Almeida Neves 

- Turma: Mista 

- Idade: faixa etária de 10 e 11 anos 

- Número de alunos:40 alunos  

- Duração da aula: 45 minutos 

- Professor: Valdir Bento de Carvalho 

2 CONTEÚDO: Golf-7 

2.1 Observações da aula: Essa será a 3ª aula prática de uma sequência de 5 aulas do jogo 

de Golf-7 na modalidade por tacadas. Nas aulas os alunos serão monitorados pelo 

professor quanto ao comportamento dentro de campo, execução de movimentos e 

habilidades. 

3 OBJETIVOS 

3.1 Que os alunos possam aprimorar suas tacadas, bem como melhorar o desempenho no 

jogo. 

3.2 Que entendam cada vez mais as regras dessa modalidade. 

3.3 E que consigam jogar respeitando os demais colegas de classe. 

4 MATERIAIS 

 Bolas de golf, 

 Tacos de golf; 

 Tee; 

 Apito; 

5 PROCEDIMENTOS DIDÁTICO-METODOLÓGICOS 

5.1 Atividade 1 
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a) Nome da Atividade: Jogando o Golf-7 por tacadas 

b) Disposição: No gramado do Colégio/Campo de Golf-7 

c) Execução: Os alunos irão jogar o Golf-7 na modalidade por tacadas sendo orientados 

pelo professor                                     

d) Tempo: 45 minutos  

6 AVALIAÇÃO 

1- Objetivo: Identificar se os alunos absorveram os conhecimentos das regras e dos 

movimentos das tacadas na modalidade tacadas. 

2- Disposição: Com os estudantes jogando o Golf-7 por tacadas. 

3- Desenvolvimento: Professor fará um feedback ao final do jogo para apontar situações 

observadas e corrigir movimentos e atitudes que possa não ser corretas. 

7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

CRUZ, Fátima Alves da. Regras do Golf -7.1ª.ed. Curitiba: Prefeitura Município de 

Curitiba, 2009 

8 ANEXOS 

 

 

 

 Encontro 22 

 

PLANO DE AULA 21 

1 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

- Área / Disciplina: Educação Física. 

- Subárea / conteúdo estruturante: Esporte 

- Instituição: Colégio Estadual Tancredo de Almeida Neves 

- Turma: Mista 

- Idade: faixa etária de 10 e 11 anos 

- Número de alunos:40 alunos  

- Duração da aula: 45 minutos 

- Professor: Valdir Bento de Carvalho 

2 CONTEÚDO: Golf-7 

2.1 Observações da aula: Essa será a 4ª aula prática de uma sequência de 5 aulas do jogo 

de Golf-7 na modalidade por tacadas. Nas aulas os alunos serão monitorados pelo 

professor quanto ao comportamento dentro de campo, execução de movimentos e 

habilidades. 

3 OBJETIVOS 

3.1 Que os alunos possam aprimorar suas tacadas, bem como melhorar o desempenho no 

jogo. 

3.2 Que entendam cada vez mais as regras dessa modalidade. 

3.3 E que consigam jogar respeitando os demais colegas de classe. 
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4 MATERIAIS 

 Bolas de golf, 

 Tacos de golf; 

 Tee; 

 Apito; 

5 PROCEDIMENTOS DIDÁTICO-METODOLÓGICOS 

5.1 Atividade 1 

a) Nome da Atividade: Jogando o Golf-7 por tacadas 

b) Disposição: No gramado do Colégio/Campo de Golf-7 

c) Execução: Os alunos irão jogar o Golf-7 na modalidade por tacadas sendo orientados 

pelo professor                                     

d) Tempo: 45 minutos  

6 AVALIAÇÃO 

1- Objetivo: Identificar se os alunos absorveram os conhecimentos das regras e dos 

movimentos das tacadas na modalidade tacadas. 

2- Disposição: Com os estudantes jogando o Golf-7 por tacadas. 

3- Desenvolvimento: Professor fará um feedback ao final do jogo para apontar situações 

observadas e corrigir movimentos e atitudes que possa não ser corretas. 

7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

CRUZ, Fátima Alves da. Regras do Golf -7.1ª.ed. Curitiba: Prefeitura Município de 

Curitiba, 2009 

8 ANEXOS 

 

 

 

 Encontro 23 

 

PLANO DE AULA 22 

1 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

- Área / Disciplina: Educação Física. 

- Subárea / conteúdo estruturante: Esporte 

- Instituição: Colégio Estadual Tancredo de Almeida Neves 

- Turma: Mista 

- Idade: faixa etária de 10 e 11 anos 

- Número de alunos:40 alunos  

- Duração da aula: 45 minutos 

- Professor: Valdir Bento de Carvalho 

2 CONTEÚDO: Golf-7 
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2.1 Observações da aula: Essa será a 5ª aula prática de uma sequência de 5 aulas do jogo 

de Golf-7 na modalidade por tacadas. Nas aulas os alunos serão monitorados pelo 

professor quanto ao comportamento dentro de campo, execução de movimentos e 

habilidades. 

3 OBJETIVOS 

3.1 Que os alunos possam aprimorar suas tacadas, bem como melhorar o desempenho no 

jogo. 

3.2 Que entendam cada vez mais as regras dessa modalidade. 

3.3 E que consigam jogar respeitando os demais colegas de classe. 

4 MATERIAIS 

 Bolas de golf, 

 Tacos de golf; 

 Tee; 

 Apito; 

5 PROCEDIMENTOS DIDÁTICO-METODOLÓGICOS 

5.1 Atividade 1 

a) Nome da Atividade: Jogando o Golf-7 por tacadas 

b) Disposição: No gramado do Colégio/Campo de Golf-7 

c) Execução: Os alunos irão jogar o Golf-7 na modalidade por tacadas sendo orientados 

pelo professor                                     

d) Tempo: 45 minutos 

6 AVALIAÇÃO 

1- Objetivo: Identificar se os alunos absorveram os conhecimentos das regras e dos 

movimentos das tacadas na modalidade tacadas. 

2- Disposição: Com os estudantes jogando o Golf-7 por tacadas. 

3- Desenvolvimento: Professor fará um feedback ao final do jogo para apontar situações 

observadas e corrigir movimentos e atitudes que possa não ser corretas. 

7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

CRUZ, Fátima Alves da. Regras do Golf -7.1ª.ed. Curitiba: Prefeitura Município de 

Curitiba, 2009 

8 ANEXOS 
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 Encontro 24 

 

PLANO DE AULA 23 

1 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

- Área / Disciplina: Educação Física. 

- Subárea / conteúdo estruturante: Esporte 

- Instituição: Colégio Estadual Tancredo de Almeida Neves 

- Turma: Mista 

- Idade: faixa etária de 10 e 11 anos 

- Número de alunos:40 alunos  

- Duração da aula: 45 minutos 

- Professor: Valdir Bento de Carvalho 

2 CONTEÚDO: Golf-7 

2.1 Observações da aula: Essa aula será em sala de aula, dividiremos a turma em 5 

grupos: 1 de grupo da arbitragem/ e comissão organizadora, 2 grupos de jogadores de 

Golf-7 na modalidade por buracos e 2 grupo de jogadores na modalidade por tacadas. 

Com a turma dividida explicaremos aos alunos que essa divisão será para preparação de 

um mini torneio de Golf-7 no final da implementação do projeto PDE. 

O grupo de arbitragem deverá pesquisar como organizar uma competição de Golf- 7 na 

duas modalidades; 

Os dois grupos de jogadores de Golf-7 na modalidade buracos deverão treinar as equipes 

para a competição que ocorrerá no final da implementação; 

Os dois grupos de jogadores de Golf-7 na modalidade por tacadas deverão treinar seus 

atletas para a competição também. 

Os grupos terão as próximas 6 aulas para treinar e se organizarem para a competição. Para 

tanto as aulas serão divididas em 2 tempos, onde as equipes de jogadores poderão treinar 

suas jogadas e tacadas, ambas com a coordenação da equipe de arbitragem e supervisão 

e auxílio do professor. 

3 OBJETIVOS  

3.1 Que os alunos sejam capazes de organizarem um competição interna no colégio. 

3.2 Que tenham unidade de grupo para exercer suas funções. 

3.3 Que tenham aprendido a respeitar seu colegas e professores durante jogos e fora deles. 

4 MATERIAIS 

 Sala de aula; 

 Giz; 

 Quadro negro; 

 Cadernos, lápis, caneta; 

5 PROCEDIMENTOS DIDÁTICO-METODOLÓGICOS 

5.1 Atividade 1 

a) Nome da Atividade:  Delegando Funções – Separando Grupos 

b) Disposição: Em sala de aula, sentando em suas carteiras 
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c) Execução: O professor irá separar em 5 grupos a turma para organização de um Mini 

torneio de Golf-7 e explicará o que cada grupo ficará responsável por fazer. Será um 

grupo de arbitragem/comissão organizadora, 2 grupos para jogar o Golf-7 por buracos e 

2 grupos para jogar o Golf-7 por tacadas.                                

d) Tempo: 45 minutos 

6 AVALIAÇÃO 

1- Objetivo: Identificar se os alunos conseguem se organizarem e executarem as funções 

delegadas a cada grupo. 

2- Disposição: Com os estudantes em sala de aula, dispostos em suas carteiras 

3- Desenvolvimento: Professor irá explicar como funcionará a competição e como cada 

grupo de verá ser organizar para executar suas funções na organização e participação do 

mini torneio. 

7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

CRUZ, Fátima Alves da. Regras do Golf -7.1ª.ed. Curitiba: Prefeitura Município de 

Curitiba, 2009 

8 ANEXOS 

 

 

 

 Encontro 25 

 

PLANO DE AULA 24 

1 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

- Área / Disciplina: Educação Física. 

- Subárea / conteúdo estruturante: Esporte 

- Instituição: Colégio Estadual Tancredo de Almeida Neves 

- Turma: Mista 

- Idade: faixa etária de 10 e 11 anos 

- Número de alunos:40 alunos  

- Duração da aula: 45 minutos 

- Professor: Valdir Bento de Carvalho 

2 CONTEÚDO: Golf-7 

2.1 Observações da aula: Aula será toda disponibilizada para que os grupos se reúnam 

e organizem o mini torneio. Os árbitros e comissão organizadora se reunirão para 

organizar as equipes e os treinos, bem como as demais funções que sejam necessárias 

para a realização do Mini Torneio de Golf-7. 

 3 OBJETIVOS  

3.1 Que os alunos sejam capazes de se organizarem e executar suas funções para 

realização do Mini Torneio 

3.2 Que tenham respeito uns pelos outros. 
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4 MATERIAIS 

 Lápis, caneta, caderno; 

 Quadro negro; 

 Giz; 

 

5 PROCEDIMENTOS DIDÁTICO-METODOLÓGICOS 

5.1 Atividade 1 

a) Nome da Atividade: Organizando o Mini Torneio - Reunião 

b) Disposição: Em sala de aula 

c) Execução: O professor em sala de aula irá observar os grupos em sua reunião para 

definir as funções de cada um nas equipes.                                   

d) Tempo: 25 minutos 

 

5.2 Atividade 2 

a) Nome da Atividade: Determinando os líderes de cada equipe 

b) Disposição: Em sala de aula 

c) Execução: O professor conduzirá essa atividade, onde os grupos irão definir a 

liderança de cada um. Os líderes do grupo de arbitragem/comissão organizadora serão 2 

alunos. Um se encarregará de organizar a arbitragem no dia do jogo, bem como toda 

função dos árbitros. Cada grupo de jogadores terá um jogador técnico que ficará 

responsável para conduzir os treinos preparatórios para o torneio. 

d) Tempo: 

6 AVALIAÇÃO 

1- Objetivo: Identificar se os alunos são capazes de organizarem sem maiores problemas 

para executar as funções de organização do Mini Torneio. 

2- Disposição: Com os estudantes em sala de aula, dividido em grupos. 

3- Desenvolvimento: Professor intermediará a escolha dos líderes e dará suporte a cada 

grupo no que for necessário. 

7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

CRUZ, Fátima Alves da. Regras do Golf -7.1ª.ed. Curitiba: Prefeitura Município de 

Curitiba, 2009 

8 ANEXOS 

 

 

 

 Encontro 26 

 

PLANO DE AULA 25 

1 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

- Área / Disciplina: Educação Física. 
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- Subárea / conteúdo estruturante: Esporte 

- Instituição: Colégio Estadual Tancredo de Almeida Neves 

- Turma: Mista 

- Idade: faixa etária de 10 e 11 anos 

- Número de alunos:40 alunos  

- Duração da aula: 45 minutos 

- Professor: Valdir Bento de Carvalho 

2 CONTEÚDO: Golf-7 

2.1 Observações da aula: Aula será toda disponibilizada para que os grupos se reúnam 

e organizem o mini torneio. Os árbitros e comissão organizadora se reunirão para 

organizar as equipes e os treinos, bem como as demais funções que sejam necessárias 

para a realização do Mini Torneio de Golf-7.Tudo com a supervisão e apoio do professor. 

3 OBJETIVOS 

3.1 Capacidade de lideranças dos alunos líderes, bem como a organização dos mesmos. 

3.2 Despertar o espírito de unidade entre os grupos, bem como entre os alunos em geral. 

4 MATERIAIS 

 Bolas de golf, 

 Tacos de golf; 

 Tee; 

 Apito; 

5 PROCEDIMENTOS DIDÁTICO-METODOLÓGICOS 

5.1 Atividade 1 

a) Nome da Atividade: Treinando as esquipes para o Torneio 

b) Disposição: No gramado do Colégio/Campo de Golf-7 

c) Execução: Grupos de Jogadores por Buracos irão treinar o jogo, jogando um contra o 

outro sendo liderados pela equipe de árbitros.                                 

d) Tempo: 22 minutos 

 

5.2 Atividade 2 

a) Nome da Atividade: Treinando as esquipes para o Torneio 

b) Disposição: No gramado do Colégio/Campo de Golf-7 

c) Execução: Grupos de Jogadores por Tacadas irão treinar o jogo, jogando um contra o 

outro sendo liderados pela equipe de árbitros.     

d) Tempo: 23 minutos 

6 AVALIAÇÃO 

1- Objetivo: Identificar se os alunos são capazes de organizarem sem maiores problemas 

para executar as funções de organização do Mini Torneio. 

2- Disposição: Com os estudantes em sala de aula, dividido em grupos. 

3- Desenvolvimento: Professor intermediará a escolha dos líderes e dará suporte a cada 

grupo no que for necessário. 

7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 



56 

 

CRUZ, Fátima Alves da. Regras do Golf -7.1ª.ed. Curitiba: Prefeitura Município de 

Curitiba, 2009 

8 ANEXOS 

 

 

 

 Encontro 27 

 

PLANO DE AULA 26 

1 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

- Área / Disciplina: Educação Física. 

- Subárea / conteúdo estruturante: Esporte 

- Instituição: Colégio Estadual Tancredo de Almeida Neves 

- Turma: Mista 

- Idade: faixa etária de 10 e 11 anos 

- Número de alunos:40 alunos  

- Duração da aula: 45 minutos 

- Professor: Valdir Bento de Carvalho 

2 CONTEÚDO: Golf-7 

2.1 Observações da aula: Aula será toda disponibilizada para que os grupos se reúnam 

e organizem o mini torneio. Os árbitros e comissão organizadora se reunirão para 

organizar as equipes e os treinos, bem como as demais funções que sejam necessárias 

para a realização do Mini Torneio de Golf-7.Tudo com a supervisão e apoio do professor. 

3 OBJETIVOS 

3.1 Capacidade de lideranças dos alunos líderes, bem como a organização dos mesmos. 

3.2 Despertar o espírito de unidade entre os grupos, bem como entre os alunos em geral. 

4 MATERIAIS 

 Bolas de golf, 

 Tacos de golf; 

 Tee; 

 Apito; 

5 PROCEDIMENTOS DIDÁTICO-METODOLÓGICOS 

55.1 Atividade 1 

a) Nome da Atividade: Treinando as esquipes para o Torneio 

b) Disposição: No gramado do Colégio/Campo de Golf-7 

c) Execução: Grupos de Jogadores por Buracos irão treinar o jogo, jogando um contra o 

outro sendo liderados pela equipe de árbitros.                                 

d) Tempo: 23 minutos 
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5.2 Atividade 2 

a) Nome da Atividade: Treinando as esquipes para o Torneio 

b) Disposição: No gramado do Colégio/Campo de Golf-7 

c) Execução: Grupos de Jogadores por Tacadas irão treinar o jogo, jogando um contra o 

outro sendo liderados pela equipe de árbitros.     

d) Tempo: 22 minutos 

6 AVALIAÇÃO 

1- Objetivo: Identificar se os alunos são capazes de organizarem sem maiores problemas 

para executar as funções de organização do Mini Torneio. 

2- Disposição: Com os estudantes em sala de aula, dividido em grupos. 

3- Desenvolvimento: Professor intermediará a escolha dos líderes e dará suporte a cada 

grupo no que for necessário. 

7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

CRUZ, Fátima Alves da. Regras do Golf -7.1ª.ed. Curitiba: Prefeitura Município de 

Curitiba, 2009 

8 ANEXOS 

 

 

 

 Encontro 28 

 

PLANO DE AULA 27 

1 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

- Área / Disciplina: Educação Física. 

- Subárea / conteúdo estruturante: Esporte 

- Instituição: Colégio Estadual Tancredo de Almeida Neves 

- Turma: Mista 

- Idade: faixa etária de 10 e 11 anos 

- Número de alunos:40 alunos  

- Duração da aula: 45 minutos 

- Professor: Valdir Bento de Carvalho 

2 CONTEÚDO: Golf-7 

2.1 Observações da aula: Aula será toda disponibilizada para que os grupos se reúnam 

e organizem o mini torneio. Os árbitros e comissão organizadora se reunirão para 

organizar as equipes e os treinos, bem como as demais funções que sejam necessárias 

para a realização do Mini Torneio de Golf-7.Tudo com a supervisão e apoio do professor. 

3 OBJETIVOS 

3.1 Capacidade de lideranças dos alunos líderes, bem como a organização dos mesmos. 

3.2 Despertar o espírito de unidade entre os grupos, bem como entre os alunos em geral. 



58 

 

4 MATERIAIS 

 Bolas de golf, 

 Tacos de golf; 

 Tee; 

 Apito; 

5 PROCEDIMENTOS DIDÁTICO-METODOLÓGICOS 

5.1 Atividade 1 

a) Nome da Atividade: Treinando as esquipes para o Torneio 

b) Disposição: No gramado do Colégio/Campo de Golf-7 

c) Execução: Grupos de Jogadores por Buracos irão treinar o jogo, jogando um contra o 

outro sendo liderados pela equipe de árbitros.                                 

d) Tempo: 22 minutos 

 

5.2 Atividade 2 

a) Nome da Atividade: Treinando as esquipes para o Torneio 

b) Disposição: No gramado do Colégio/Campo de Golf-7 

c) Execução: Grupos de Jogadores por Tacadas irão treinar o jogo, jogando um contra o 

outro sendo liderados pela equipe de árbitros.     

d) Tempo: 23 minutos 

6 AVALIAÇÃO 

1- Objetivo: Identificar se os alunos são capazes de organizarem sem maiores problemas 

para executar as funções de organização do Mini Torneio. 

2- Disposição: Com os estudantes em sala de aula, dividido em grupos. 

3- Desenvolvimento: Professor intermediará a escolha dos líderes e dará suporte a cada 

grupo no que for necessário. 

7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

CRUZ, Fátima Alves da. Regras do Golf -7.1ª.ed. Curitiba: Prefeitura Município de 

Curitiba, 2009 

8 ANEXOS 

 

 

 Encontro 29 

 

PLANO DE AULA 28 

1 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

- Área / Disciplina: Educação Física. 

- Subárea / conteúdo estruturante: Esporte 

- Instituição: Colégio Estadual Tancredo de Almeida Neves 

- Turma: Mista 

- Idade: faixa etária de 10 e 11 anos 
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- Número de alunos:40 alunos  

- Duração da aula: 45 minutos 

- Professor: Valdir Bento de Carvalho 

2 CONTEÚDO: Golf-7 

2.1 Observações da aula: Aula será toda disponibilizada para que os grupos se reúnam 

e organizem o mini torneio. Os árbitros e comissão organizadora se reunirão para 

organizar as equipes e os treinos, bem como as demais funções que sejam necessárias 

para a realização do Mini Torneio de Golf-7.Tudo com a supervisão e apoio do professor. 

3 OBJETIVOS 

3.1 Capacidade de lideranças dos alunos líderes, bem como a organização dos mesmos. 

3.2 Despertar o espírito de unidade entre os grupos, bem como entre os alunos em geral. 

4 MATERIAIS 

 Bolas de golf, 

 Tacos de golf; 

 Tee; 

 Apito; 

5 PROCEDIMENTOS DIDÁTICO-METODOLÓGICOS 

5.1 Atividade 1 

a) Nome da Atividade: Treinando as esquipes para o Torneio 

b) Disposição: No gramado do Colégio/Campo de Golf-7 

c) Execução: Grupos de Jogadores por Buracos irão treinar o jogo, jogando um contra o 

outro sendo liderados pela equipe de árbitros.                                 

d) Tempo: 23 minutos 

 

5.2 Atividade 2 

a) Nome da Atividade: Treinando as esquipes para o Torneio 

b) Disposição: No gramado do Colégio/Campo de Golf-7 

c) Execução: Grupos de Jogadores por Tacadas irão treinar o jogo, jogando um contra o 

outro sendo liderados pela equipe de árbitros.     

d) Tempo: 22 minutos 

6 AVALIAÇÃO 

1- Objetivo: Identificar se os alunos são capazes de organizarem sem maiores problemas 

para executar as funções de organização do Mini Torneio. 

2- Disposição: Com os estudantes em sala de aula, dividido em grupos. 

3- Desenvolvimento: Professor intermediará a escolha dos líderes e dará suporte a cada 

grupo no que for necessário. 

7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

CRUZ, Fátima Alves da. Regras do Golf -7.1ª.ed. Curitiba: Prefeitura Município de 

Curitiba, 2009 

8 ANEXOS 
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 Encontro 30 

 

PLANO DE AULA 29 

1 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

- Área / Disciplina: Educação Física. 

- Subárea / conteúdo estruturante: Esporte 

- Instituição: Colégio Estadual Tancredo de Almeida Neves 

- Turma: Mista 

- Idade: faixa etária de 10 e 11 anos 

- Número de alunos:40 alunos  

- Duração da aula: 45 minutos 

- Professor: Valdir Bento de Carvalho 

2 CONTEÚDO: Golf-7 

2.1 Observações da aula: Essa será a última aula antes do torneio, portanto o professor 

fará uma reunião com as equipes para verificar se tudo está pronto para o torneio. 

3 OBJETIVOS 

3.1 Observar o nível de concentração dos alunos para execução de tarefas com maiores 

complexidade. 

3.2 Ensinar os alunos a ter tomada de decisão em situações difíceis 

4 MATERIAIS 

 Sala de aula; 

 Giz; 

 Quadro negro; 

 Cadernos, lápis, caneta; 

5 PROCEDIMENTOS DIDÁTICO-METODOLÓGICOS 

5.1 Atividade 1 

a) Nome da Atividade: Reunião Final  

b) Disposição: Alunos em sala de aula e dividido em grupos 

c) Execução:  O professor irá passar de grupo em grupo para verificar se todos estão 

organizados e preparados para o dia do torneio.                                   

d) Tempo: 35 minutos  

 

5.2 Atividade 2 

a) Nome da Atividade: Entrega dos Uniformes 

b) Disposição: Em sala de aula e dividido em grupos  

c) Execução: O professor irá distribuir os uniformes para cada equipe. Cada equipe ficará 

com uma cor de camiseta sendo decidido por sorteio as cores. As cores disponíveis serão: 

laranja, verde, vermelha, azul, branca. 
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d) Tempo: 10 minutos 

6 AVALIAÇÃO 

1- Objetivo: Identificar se os alunos são capazes de organizarem sem maiores problemas 

para executar as funções de organização do Mini Torneio. 

2- Disposição: Com os estudantes em sala de aula, dividido em grupos. 

3- Desenvolvimento: Professor dará suporte para solucionar os possíveis problemas 

identificados para que no dia do torneio tudo corra bem. 

7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

CRUZ, Fátima Alves da. Regras do Golf -7.1ª.ed. Curitiba: Prefeitura Município de 

Curitiba, 2009 

8 ANEXOS 

 

 

 

 Encontro 31 

 

PLANO DE AULA 30 

1 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

- Área / Disciplina: Educação Física. 

- Subárea / conteúdo estruturante: Esporte 

- Instituição: Colégio Estadual Tancredo de Almeida Neves 

- Turma: Mista 

- Idade: faixa etária de 10 e 11 anos 

- Número de alunos:40 alunos  

- Duração da aula: 45 minutos 

- Professor: Valdir Bento de Carvalho 

2 CONTEÚDO: Golf-7 

2.1 Observações da aula: Essa aula será a realização do Mini - Torneio de Golf-7 na 

modalidade por buracos, onde as duas equipes de jogadores irão competir entre si, e serão 

arbitradas pelos colegas de classe que fazem parte da equipe de arbitragem. Nesse dia de 

competição teremos como plateia as demais turmas das escola e a equipe pedagógica da 

escola foram convidados pela equipe de arbitragem/comissão organizadora com 

antecedência. Serão disputadas três partidas e vencerá o melhor de três. Ao final dessa 

competição será entregue a premiação para equipe vencedora e anunciado que na próxima 

aula teremos a competição da modalidade por tacadas. 

3 OBJETIVOS  

3.1 Que os alunos vivenciem o clima de uma competição de Golf-7 na modalidade por 

tacadas 

3.2 Que aprendam como deve ser a postura de um árbitro de Golf-7 

3.3 E que aprendam a respeitar os adversários e demais companheiros de equipe 
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4 MATERIAIS 

 6 unidades de bandeirinhas de uma cor de preferência e com 7 cm; 

 1 bandeirinha de cor de uma cor de sua preferência, porém com cor 

diferente das demais e medindo 1,40 cm; 

 Tacos de Golf; 

 Bolas de Golf; 

 Tee; 

 Apitos; 

 Microfone; 

 Súmulas; 

 Canetas; 

 

5 PROCEDIMENTOS DIDÁTICO-METODOLÓGICOS 

5.1 Atividade 1 

a) Nome da Atividade: Jogo das Equipes por “buracos” 

b) Disposição: No gramado do Colégio/Campo de Golf-7 

c) Execução:  Será realizado o jogo entre as duas equipes de golf-7 na modalidade por 

buracos, com a supervisão do professor.                                    

d) Tempo: 45 minutos 

6 AVALIAÇÃO 

1- Objetivo: Identificar se os alunos estão se portando de forma adequada em suas 

respectivas funções. 

2- Disposição: Com os estudantes em atividade, jogando e atuando como árbitros. 

3- Desenvolvimento: Professor estará sando suporte o tempo todo as equipes. 

7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

CRUZ, Fátima Alves da. Regras do Golf -7.1ª.ed. Curitiba: Prefeitura Município de 

Curitiba, 2009 

8 ANEXOS 
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 Encontro 32 

 

PLANO DE AULA 31 

1 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

- Área / Disciplina: Educação Física. 

- Subárea / conteúdo estruturante: Esporte 

- Instituição: Colégio Estadual Tancredo de Almeida Neves 

- Turma: Mista 

- Idade: faixa etária de 10 e 11 anos 

- Número de alunos:40 alunos  

- Duração da aula: 45 minutos 

- Professor: Valdir Bento de Carvalho 

2 CONTEÚDO: Golf-7 

2.1 Observações da aula: Essa aula será a competição do jogo por tacadas, onde as duas 

equipes de jogadores por tacadas irão disputar entre si a melhor de três, as mesmas serão 

arbitradas pelos colegas de classes da equipe de arbitragem/comissão organizadora. 

Estarão assistindo os jogos as demais turmas da escola e a equipe pedagógica do colégio, 

ambos convidados antecipadamente pela comissão organizadora. 

Ao final do torneio será entregue as premiações e o professor PDE irá fazer uma fala de 

agradecimento e um breve relato de como ocorreu todo projeto. 

3 OBJETIVOS  

3.1 Que os alunos vivenciem o clima de uma competição de Golf-7 na modalidade por 

tacadas 

3.2 Que aprendam como deve ser a postura de um árbitro de Golf-7 

3.3 E que aprendam a respeitar os adversários e demais companheiros de equipe 

4 MATERIAIS 

 6 unidades de bandeirinhas de uma cor de preferência e com 7 cm; 

 1 bandeirinha de cor de uma cor de sua preferência, porém com cor 

diferente das demais e medindo 1,40 cm; 

 Tacos de Golf; 

 Bolas de Golf; 

 Tee; 

 Apitos; 

 Microfone; 

 Súmulas; 

 Canetas; 

5 PROCEDIMENTOS DIDÁTICO-METODOLÓGICOS 

5.1 Atividade 1 

a) Nome da Atividade: Jogo das Equipes por “tacadas” 

b) Disposição: No gramado do Colégio/Campo de Golf-7 

c) Execução:  Será realizado o jogo entre as duas equipes de golf-7 na modalidade por 
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buracos, com a supervisão do professor.                                    

d) Tempo: 45 minutos 

6 AVALIAÇÃO 

1- Objetivo: Identificar se os alunos estão se portando de forma adequada em suas 

respectivas funções. 

2- Disposição: Com os estudantes em atividade, jogando e atuando como árbitros. 

3- Desenvolvimento: Professor estará sando suporte o tempo todo as equipes. 

7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

CRUZ, Fátima Alves da. Regras do Golf -7.1ª.ed. Curitiba: Prefeitura Município de 

Curitiba, 2009 

8 ANEXOS 
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