Educação Física 2009
DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: ADALBERTO CARLOS RIGOBELLO
ORIENTADOR: VERONICA REGINA MULLER
IES: UEM

Artigo
Título: O bullying no cotidiano escolar: do diagnóstico à intervenção
Palavras-chave: bullying; cotidiano escolar; diagnóstico; intervenção.
Resumo: Este trabalho tem por finalidade abordar uma violência que está ocorrendo no interior
das escolas, denominada por bullying. Não há como tratar do tema bullying sem falarmos da
violência que está ocorrendo em toda sociedade, como acompanhamos diariamente nos meios de
comunicação. Uma das causas, o consumo desenfreado vem fazendo as suas vítimas,
transformando-as em pessoas escravas do capitalismo. Esta busca incessante pelo consumismo
vem alterando o comportamento das crianças, adolescentes e jovens. O problema mal resolvido,
acaba por modificar as atitudes de nossos educandos, e, por conseguinte, poderemos ter uma
criança ameaçadora em nossa sociedade. Independentemente do tamanho da escola, da sala de
aula e até mesmo da sua localização, urbana, rural, central ou periferia, os casos de bullying
acontecem com freqüência nas salas de aula, nos corredores, nas quadras, nos banheiros ou no
pátio. Para que possamos efetivar nosso trabalho de intervenção, será necessário utilizar como
metodologia, a pesquisa de campo, a pesquisa bibliográfica, uma pesquisa de forma qualitativa,
onde após obtermos as informações,

permitirá efetivar encaminhamentos de projetos de

intervenção. Como objetivo final, terá a incumbência de melhorar o ambiente escolar, bem como
levar aos professores informações que possam contribuir com o seu trabalho docente, e em
conseqüência, o professor, além de suas atribuições que lhes são pertinentes, poderá contribuir
na construção de uma sociedade mais justa com sujeitos conscientes de seu papel nesta
sociedade.
Produção Didático-pedagógica
Título: O bullying no cotidiano escolar: do diagnóstico à intervenção
Palavras-chave: violência escolar; indisciplina; ação docente.
Resumo: Este trabalho tem por finalidade abordar uma violência que está ocorrendo no interior
das escolas, denominada por bullying. Não há como tratar do tema bullying sem falarmos da
violência que está ocorrendo em toda sociedade, como acompanhamos diariamente nos meios de
comunicação. Uma das causas, o consumo desenfreado vem fazendo as suas vítimas,
transformando-as em pessoas escravas do capitalismo. Esta busca incessante pelo consumismo
vem alterando o comportamento das crianças, adolescentes e jovens. O problema mal resolvido,
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acaba por modificar as atitudes de nossos educandos, e, por conseguinte, poderemos ter uma
criança ameaçadora em nossa sociedade. Independentemente do tamanho da escola, da sala de
aula e até mesmo da sua localização, urbana, rural, central ou periferia, os casos de bullying
acontecem com freqüência nas salas de aula, nos corredores, nas quadras, nos banheiros ou no
pátio. Para que possamos efetivar nosso trabalho de intervenção, será necessário utilizar como
metodologia, a pesquisa de campo, a pesquisa bibliográfica, uma pesquisa de forma qualitativa,
onde após obtermos as informações,

permitirá efetivar encaminhamentos de projetos de

intervenção. Como objetivo final, terá a incumbência de melhorar o ambiente escolar, bem como
levar aos professores informações que possam contribuir com o seu trabalho docente, e em
conseqüência, o professor, além de suas atribuições que lhes são pertinentes, poderá contribuir
na construção de uma sociedade mais justa com sujeitos conscientes de seu papel nesta
sociedade.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: ADAUTO DA SILVA
ORIENTADOR: VERONICA REGINA MULLER
IES: UEM

Artigo
Título: A passividade de um povo perante seus direitos constitucionais
Palavras-chave: Direito e arte; direitos básicos; o cidadão e seus direitos.
Resumo: O presente artigo visa apresentar uma prática artística que continha a discussão sobre
os direitos básicos do cidadão, partindo do pressuposto que a cultura é um direito e poucos têm
acesso. Apresentamos para a comunidade escolar, especificamente para as pessoas que estão à
margem cultural e social, duas peças de teatro: O Macaco Malandro Infantil, Tatiana Belinky e O
Terrível Capitão do Mato de Luís Carlos Martins Pena. O trabalho foi desenvolvido juntamente
com os membros do Grêmio Estudantil do Colégio Estadual do Jardim Independência, no
município de Sarandi. As duas peças apesar de serem trabalhadas como entretenimento, tratam
da moral e do preconceito. O trabalho abriu uma discussão sobre os direitos básicos que não vem
sendo cumpridos, e durante as apresentações teatrais foram feitas entregas de panfletos e
discussões sobre alguns direitos básicos necessários para o mínimo de dignidade das pessoas.
Discutimos sobre a forma de atendimento do SUS - Sistema Único de Saúde, sobre o direito à
educação, transporte, moradia, atendimento à criança, idoso e sobre os portadores de
necessidades especiais. Tudo isso partindo de um direito: a cultura! Em nosso caso, o teatro.
Utilizamos o teatro como a mola impulsora de toda a discussão, foi a maneira encontrada para ter
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acesso à população. Primamos também por um teatro de qualidade para realmente mostrar que
esse direito não pode ser negado, pois cultura é um produto que proporciona ao ser humano o
conhecimento e a consciência de si mesmo e do ambiente que o cerca.
Produção Didático-pedagógica
Título: A Passividade de Um Povo Perante Seus Direitos Constitucionais
Palavras-chave: Direitos; cidadania; espelho; transformação.
Resumo: A finalidade deste trabalho é iluminar os horizontes da comunidade perante a escuridão
de direitos em que vive. Observa-se, muitas vezes, pais mandando filhos enfermos à escola, por
entenderem que se o encaminhamento ao setor médico parte dela, o atendimento será imediato.
O que pode não acontecer se a família encaminhar. Os setores públicos não dão conta das
demandas e, automaticamente, priorizam instituições, políticos com cargos eletivos e programas
televisivos sensacionalistas, que sobrevivem da ignorância popular. Foi citado apenas um dos
problemas vividos pela sociedade: a saúde. Pretende-se trabalhar com todos os direitos que se
observarem relevantes no decorrer da pesquisa, como lazer, cultura, educação, segurança,
transporte, moradia, etc. Busca-se a mudança de paradigma; momento em que a comunidade não
precise mais mendigar ou terceirizar seus direitos, inferiorizando-se numa atitude de humilhação
na frente das câmeras televisivas, nem trocar seu voto por favores. Pretende-se realizar uma
experiência de pesquisa participativa, ouvindo a comunidade, para detectar o que a leva a atitudes
de extrema dependência em relação a direitos constitucionais e estatutários. Assim, serão
trabalhados os direitos da Constituição Brasileira, Estatuto da Criança e do Adolescente e Estatuto
das Cidades, utilizando as artes cênicas para explicitar como funciona o modelo social atual, de
exploração, assistencialismo, favores e discriminação. Essa realidade será dramatizada no palco
e, após as apresentações, debates serão estimulados sobre os temas representados identificando
os direitos que precisam ser reivindicados frente às supostas reflexões.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: ADEMIR CORNELIO MARTELLI
ORIENTADOR: ILSE LORENA VON BORSTEL GALVAO DE QUEIROS
IES: UNIOESTE

Artigo
Título: Brincadeiras e Jogos no ensino dos esportes
Palavras-chave: Brincadeiras; jogos; esportes; Educação Física.
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Resumo: Este artigo apresenta os resultados de um projeto de intervenção na escola - PDE 2009,
sobre Brincadeiras e Jogos no ensino de esportes, que buscou aprofundar conhecimentos sobre
as brincadeiras e jogos na sua utilização no ensino-aprendizagem dos esportes na Educação
Física Escolar, de uma 5ª série, do Ensino Fundamental, em um colégio estadual da cidade de
Céu Azul, PR. Teve como eixo norteador o seguinte problema: será que os professores de
Educação Física nas escolas desenvolvem brincadeiras e jogos para ensinar a teoria e prática dos
esportes? Caracterizou-se em uma pesquisa ação, que envolveu uma pesquisa bibliográfica, a
elaboração e divulgação do material didático objeto de aprendizagem colaborativo - OAC e a
implementação de atividades nesta escola, que envolveu duas atividades: uma pesquisa de
campo com 05 professores de Educação Física e o desenvolvimento de aulas sobre a temática,
para 32 alunos, de uma 5ª série. Por fim, elaborou-se um artigo relatando as experiências e os
resultados das diferentes etapas realizadas. Este estudo aponta que os professores utilizam
brincadeiras e jogos para ensinar os esportes nas aulas de Educação Física, consideram
importante por facilitar a aprendizagem e a compreensão sobre os conhecimentos esportivos,
também por proporcionar maior motivação, interesse e socialização dos alunos nas aulas,
entretanto não utilizam esta estratégia de ensino nas aulas teóricas. Enfim, considera-se que este
trabalho pode fomentar novas possibilidades educativas na Educação Física escolar, pois integra
a teoria e a prática, serve assim, de estímulo para novas reflexões e ações no aprimoramento da
prática pedagógica dos professores da rede pública.
Produção Didático-pedagógica
Título: Brincadeiras e Jogos no ensino dos Esportes
Palavras-chave: Jogos, brincadeiras, esporte.
Resumo: Através dos conteúdos estruturantes brincadeiras e jogos da educação física utilizei
para desenvolver a presente produção didático-pedagógico. A necessidade de diversificar o
ensino dos esportes para despertar o interesse entre os alunos apresenta a sugestão da aplicação
da produção: Brincadeiras e Jogos no ensino dos Esportes. O OAC foi produzido a partir

da

pequisa bibliográfica de diversos autores realizada sobre brincadeiras e jogos. Oportunizando
formas diferenciadas e agradáveis de aquisição de conhecimento do aluno por meio de
brincadeiras e jogos, de maneira diferenciada com a participação dos alunos nas sugestões das
alterações nas atividades, procurando socializar os alunos com os colegas. Implementar uma
proposta de ensino dos esportes com a utilização de brincadeiras e jogos durante as aulas de
Educação Física.

Educação Física 2009
DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: ADIEL ARAUJO
ORIENTADOR: GIULIANO GOMES DE ASSIS PIMENTEL
IES: UEM

Artigo
Título: Ginástica da mente, do jogo da velha ao moderno xadrez na perspectiva críticosuperadora
Palavras-chave: Estratégias. Jogo. Superação. Luta de classes. Xadrez.
Resumo: Os alunos que possuíam uma iniciação enxadrística na 5ª série (6º ano) ao chegarem
na 8ª série (9º ano) encontravam-se desmotivados de utilizar o xadrez nas aulas de Educação
Física. Alguns desconheciam o grande potencial que um simples jogo poderia realizar na vida de
uma criança, tratando-se do xadrez, o jogo remeteu o aluno da escola pública, filho de proletário
repensar seu papel na sociedade e a partir de projeções dos personagens do jogo com os
personagens da sociedade capitalista, mudariam o rumo de sua vida para melhor. Este trabalho
encaminhou esses alunos, a através de jogos, repensarem seus papeis dentro da própria escola e
sociedade, levando alguns a superarem a dificuldade de concentração e o rótulo do xadrez ser
jogo apenas de pessoas idosas e muito intelectuais, descobrindo que pode ser um jogo
desafiador, onde cada partida pode ter um final de história diferente e permite alguém mais novo
superar alguém mais velho sem causar vergonha ou ironia, aprendendo a ganhar e a enfrentar o
difícil momento da derrota e aprendendo a crescer com ambas as situações, conhecendo também
uma forma de jogar o xadrez triplo, ainda mais desafiador e praticado a mais de dez anos na
Europa. Ressaltamos que ao final da execução os alunos conseguiram melhorar inclusive o
rendimento escolar.

Produção Didático-pedagógica
Título: Ginástica da mente: do jogo da velha ao xadrez na abordagem critico superadora
Palavras-chave: Xadrez; estratégia; superação.
Resumo: É necessário que o aluno conheça seus riscos, analise e tome suas decisões, certas ou
não, o que muito têm faltado em nossa sociedade atual na busca da autonomia das idéias e de
caráter responsável para com seus semelhantes. A partir do jogo teceremos comparações entre a
sociedade e suas forças oponentes em contrapartida ao jogo e seus sacrifícios e estratégias, para
superação de seus limites e desmistificação do enxadrista como alienado e desinteressado por
atividades físicas. Tendo como pré requisito noções elementares sobre o xadrez esse material
sequêncial irá ampliar com os JETs (Jogos Estratégicos de Tabuleiros) utilizando o Power Point,
encaminhando a refletir sobre as classes sociais e a manutenção do aparelho ideológico do
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Estado, direcionando o aluno filho da classe proletária que frequenta a escola pública, a refletir e
posicionar-se diante das situações adversas que venham a surgir em sua existência.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: ADRIANA KISIELEWICZ MIGLIORINI
ORIENTADOR: NEI ALBERTO SALLES FILHO
IES: UEPG

Artigo
Título: O corpo que não se (re) conhece não constrói sua história - movimento hip hop
Palavras-chave: Movimento hip hop; Educação Física; Corpo; Motivação; Educação.
Resumo: O objetivo deste trabalho é analisar o Movimento Hip Hop, como instrumento na
motivação dos alunos nas aulas de Educação Física, com a finalidade de restabelecer as relações
dos mesmos entre o corpo real, na perspectiva da corporalidade, significado pelas referências
sociais, culturais e históricas que possui. Na atualidade verificamos o aumento no desinteresse de
adolescentes e jovens, principalmente os de escolas públicas, com a educação. A falta de
perspectivas também é resultante de uma alienação provocada pela grande quantidade de
informações facilmente obtidas, bem como a influência para seguir modismos, fruto da atual
sociedade do consumo. Sendo assim, percebemos que os jovens buscam apenas satisfazer suas
necessidades pessoais sem, contudo perceber as conseqüências deste distanciamento. A escolha
do tema Movimento Hip Hop, ocorreu pela necessidade de encontrar uma estratégia que
resultasse em um maior interesse e motivação dos alunos pela análise e discussão sobre si
mesmo, o mundo que o cerca, suas necessidades e também criar um meio efetivo de tratar os
conteúdos pertinentes à disciplina de Educação Física. Para isso, foi utilizada a abordagem
qualitativa através da Pesquisa-ação, de forma a coletar dados ao longo de todo processo,
observando o cotidiano dos participantes, dialogando e refletindo a realidade dos mesmos,
visando uma maior troca de idéias e experiências. O objetivo proposto foi alcançado devido à
riqueza das produções elaboradas a partir do tema em questão e também da aceitação da
comunidade escolar em todos os momentos e, especialmente, no Festival Cultural que foi a
culminância do processo pedagógico proposto.

Produção Didático-pedagógica
Título: O corpo que não se (re)conhece não constrói sua história
Palavras-chave: Educação física; corpo; corporalidade; cultura corporal; movimento hip hop.
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Resumo: A Cultura Hip Hop representa a alternativa cultural da atualidade que atrai nossos
alunos pela facilidade com que se identificam com a proposta. O gosto pelos seus elementos
favorecem a inclusão de temáticas importantes para a Educação Física no que se refere a
produção e compreensão dos conteúdos. Objetivos: - Analisar o papel da Educação Física na
compreensão do significado do corpo como elemento histórico, social e cultural; - Refletir a
importância da corporalidade como elemento articulador da aprendizagem individual e social; Compreender o Movimento Hip Hop na escola como elemento cultural provocador das relações
entre corpo, cultura corporal e Educação Física Escolar. Metodologia: Através da Pesquisa-ação,
também chamada Metodologia Qualitativa, serão encaminhadas análises e discussões a partir do
tema. Será feito um levantamento pelos próprios participantes a partir de suas experiências de
vida: relatos, entrevistas, produção de textos e desenhos, criação de letras de rap ou coreografias
que expressem de alguma forma a realidade dos envolvidos. O material servirá de
contextualização e proporcionará a criação de uma relação próxima dessas discussões com
alguns dos conteúdos abordados pela disciplina de Educação Física ao longo do ano letivo,
considerando esse desenvolvimento, será organizado um Festival Cultural.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: ALDACI OSMARINI MARQUES
ORIENTADOR: ELIANE JOSEFA BARBOSA DOS REIS
IES: FACULDADE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E LETRAS DE PARANAVAÍ

Artigo
Título: A gincana como estratégia de ensino e aprendizagem do conteúdo esporte futsal
correlacionado com jogos e brincadeiras
Palavras-chave: Estratégia. Conteúdo. Futsal.
Resumo: A falta de motivação dos educando no Ensino Médio da Rede Pública Estadual, têm
sido preocupante e discutida no contexto escolar. Na Educação Física, nas séries do 2º e 3º anos,
verificou-se diversos problemas. Muitos alunos encontravam-se insatisfeitos e desmotivados
argumentando que as aulas eram ministradas igualmente em todas as séries, repetindo-se em
cada um dos níveis de ensino, havendo também exclusão, desrespeito, sobrepujança,
competitividade e individualismo. Sendo assim, percebe-se à necessidade de adotar diferentes
estratégias de ensino para desenvolver os elementos da cultura corporal do conteúdo Esporte
correlacionado com o conteúdo de Jogo e Brincadeiras e assim, garantir a todos o acesso as
práticas corporais diferenciadas, de forma não excludente, prazerosa, conscienciosa e reflexiva. O
estudo do tema “A Gincana como Estratégia de Ensino e Aprendizagem do Conteúdo Esporte
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Futsal Correlacionado com Jogos e Brincadeiras” sugere a reflexão sobre a contribuição da
gincana para a aprendizagem dos conteúdos do esporte futsal, correlacionados aos jogos e
brincadeiras. O estudo utilizou a metodologia de pesquisa ação, adotando os instrumentos
questionário e observação livre para análise dos dados. Os resultados foram analisados através
de Estatística Descritiva Básica (média, +, desvio padrão) sendo p

Produção Didático-pedagógica
Título: A gincana como estratégia de ensino e aprendizagem do conteúdo esporte futsal
correlacionado com jogos e brincadeiras
Palavras-chave: Estratégia. Conteúdo. Futsal.
Resumo: Esta Produção Didática Pedagógica é uma Unidade Didática, organizada com 32
horas/aulas e descrita em forma de planos de aulas elaborados para o 2º ano do E.M. Aborda a
atividade de gincana enquanto estratégia de ensino para os conteúdos do esporte Futsal,
correlacionados com jogos e brincadeiras, possibilitando a participação efetiva em atividades
teórico/práticas que contemplam os conteúdos da Educação Física, podendo também ser utilizada
em outros esportes ou conteúdos. As atividades desenvolvidas têm por objetivo possibilitar aos
alunos a participação em aulas não excludente e fragmentada, com regras elaboradas junto a eles
e adaptadas aos grupos, sendo também, utilizadas como instrumento avaliativo, e assim, criar
oportunidades para todos desenvolverem-se de forma crítica, reflexiva e com autonomia.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: ANA ADELIA CARUANO FRATA
ORIENTADOR: HERES FARIA FERREIRA DOS REIS
IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ

Artigo
Título: Dança e suas relações afetivas-uma proposta de integração social.
Palavras-chave: Dança; cultura; integração; expressão corporal; afetividade.
Resumo: A dança é uma das mais antigas artes e serve como elemento de comunicação, assim
através do seu estudo é possível adotar práticas que incentivem e transformem o movimento em
equilíbrio e confiança no espaço em que se vive. Incentivando o trabalho de dança como forma de
integração social, cultural na comunidade escolar. Com objetivo de trabalhar a dança em
atividades que possibilitem criar oportunidades para o educando se expressar com movimentos de
habilidades motoras fundamentais e especificas envolvendo o andar, correr, saltar, saltitar,
equilibrar-se, girar, rolar, pendurar, puxar, rastejar. Trata-se de uma pesquisa com o objetivo de
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pesquisar e investigar a importância da dança para as relações afetivas, a partir das
experimentações e das observações do andamento das aulas, ampliando e explorando várias
formas de movimentos que auxiliem no processo ensino aprendizagem fazendo um levantamento
de como os educandos percebem e vivenciam a dança em suas vidas.

Produção Didático-pedagógica
Título: Dança e suas relações afetivas- uma proposta de integração social.
Palavras-chave: dança; cultura; integração; expressão corporal; afetividade.
Resumo: São várias as transformações que a educação escolarizada passou até os dias de hoje.
Mas hoje e sempre o maior desafio da escola é realizar uma verdadeira inclusão social, essencial
para a melhoria da Educação, sendo que o processo de escolarização desde o Ensino
Fundamental até a Universidade passa por diversas transformações sociais nos aspectos,
econômicos, políticos e culturais que influenciam na Educação e no modo de viver dos cidadãos.
Muitos são os problemas enfrentados nas escolas, nos dias modernos. A todo o momento nos
deparamos com grandes dificuldades, destacando a exclusão; violência; preconceitos étnicos de
cor; sexo; classe social; doenças emocionais como depressão; doenças psicossomáticas e o uso
de drogas lícitas e ilícitas que afetam não só a escola como toda a sociedade direta ou
indiretamente. Neste mundo moderno a intolerância é um fator determinante nas relações
humanas e vem corroendo as pessoas e esses fatos aparecem no cotidiano da escola nas
relações professor/aluno e também aluno/aluno, dificultando as relações pessoais. Com todas
essas dificuldades temos que liberar a criatividade superar a rotina formar novos líderes
recomeçar tudo de novo quantas vezes forem necessário. Então, se faz necessária utilizar uma
prática pedagógica que consiga amenizar essas mazelas sociais, sendo a dança uma forma de
comunicação tão antiga, nossos olhares se voltam para essa prática com o intuito de aprender a
falar com sigo mesmo através do movimento, procurando trabalhar as emoções entendendo as
relações interpretando várias formas de movimentos corporais que a dança proporciona no
contexto sócio-cultural.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: ANACLETO IANOSKI
ORIENTADOR: EMERSON LUIS VELOZO
IES: UNICENTRO

Artigo
Título: A inserção de jogos, brinquedos e brincadeiras populares no contexto escolar.
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Palavras-chave: Ensino em Educação Física; resgate cultural; brincadeiras populares.
Resumo: Este trabalho visou desenvolver o resgate de brincadeiras e brinquedos populares,
como forma de valorizar a cultura dos educandos, particularmente voltada à uma turma de quinta
série do Ensino Fundamental de uma escola localizada na zona rural do municio de Rio azul,
Estado do Paraná. Partindo desta abordagem, conduziu-se um trabalho de forma a promover
integração da escola com a comunidade local, valorizando as famílias e resgatando brinquedos de
antigamente. Na seqüência utilizou-se a riqueza da material didático elaborado, bem como de
mídias alternativas para conduzir os educandos na confecção de brinquedos utilizados na infância
de seus familiares. No presente projeto foram socializados dois brinquedos: a peteca, valorizando
ainda sua origem indígena e o jogo de bete-ombro, de origem brasileira, sendo que estes
passaram a configurar-se como prática cotidiana na escola em foco.
Produção Didático-pedagógica
Título: A inserção de jogos, brinquedos e brincadeiras populares no contexto escolar.
Palavras-chave: Jogos; lúdico; brinquedos.
Resumo: O presente material pretende apresentar uma proposta de estudo e pesquisa que
procure inserir no contexto escolar os conteúdos de jogos e brincadeiras populares. Esse plano de
trabalho propõe utilizar tal tema como proposta metodológica a ser utilizada nas aulas de
Educação Física, de forma a refletir acerca de sua contribuição no desenvolvimento da criança
como um todo. Pretende-se desenvolver uma proposta pedagógica e metodológica que auxilie o
resgate de valores históricos e culturais, socializando jogos e brincadeiras populares no contexto
escolar.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: ANGELA MARIA OLTRAMARI
ORIENTADOR: ARESTIDES PEREIRA DA SILVA JUNIOR
IES: UNIOESTE

Artigo
Título: A disciplina de Educação Física como componente da valorização e conscientização da
prática de atividades Físicas, na adolescência.
Palavras-chave: Adolescência. Atividade física. Saúde. Alimentação saudável. Doenças.
Resumo: Ciente da necessidade e importância da prática de atividades físicas durante a
adolescência, este estudo objetivou apresentar os resultados de um projeto de intervenção
realizado nas aulas de Educação Física sobre a importância da prática regular de atividades
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físicas na adolescência. O referido projeto faz parte do Programa de Desenvolvimento
Educacional (PDE) e foi desenvolvido com alunos da 7ª série do Ensino Fundamental da Escola
Estadual Cristo Redentor, de Nova Prata do Iguaçu, Paraná. Para tanto, inicialmente os alunos
foram entrevistados com a aplicação de um questionário de diagnóstico sobre os conhecimentos
da prática de atividades físicas, saúde, qualidade de vida e hábitos alimentares, sendo que este
foi composto por 21 perguntas fechadas. Após o diagnóstico, foram desenvolvidas as atividades
planejadas e estruturadas para a implementação através da Unidade Didática. Ao final do
desenvolvimento do projeto, foi aplicado um segundo questionário que teve como objetivo
principal realizar uma avaliação sobre as ações realizadas, o mesmo foi composto por 7 perguntas
fechadas e abertas. Os resultados do estudo evidenciam que o projeto de intervenção realizado
contribuiu de forma efetiva para a conscientização dos alunos sobre a prática de atividade física
regular, alimentação adequada e hábitos de vida saudáveis que contribuirão para a promoção da
saúde e melhoria da qualidade de vida dos escolares.

Produção Didático-pedagógica
Título: Importância e valorização da prática de atividades físicas na adolescência
Palavras-chave: Saúde; qualidade de vida; atividade física.
Resumo: Percebendo a necessidade e importância da prática de atividades físicas durante a
adolescência, esta Unidade Didática tem como objetivo apresentar um material de apoio aos
professores de Educação Física para direcionarem suas aulas estimulando os alunos da 7ª série
do Ensino Fundamental a reconhecer a importância da prática de atividades físicas regulares. De
acordo com Cerqueira Filho (2009) a adolescência é uma etapa relevante no desenvolvimento
humano, com características muito singulares. Há um desenvolvimento físico com fortes
transformações internas e externas e também, mudanças nos campos intelectual e afetivo. Vale
salientar que os estudos enfocando a temática da prática de atividades físicas para a manutenção
da saúde e qualidade de vida, tem despertado o interesse dos profissionais da área da saúde,
fazendo parte deste contexto a Educação Física. É no sentido de construção de tendências que
possam instigar os adolescentes à prática de atividade física que se insere o presente trabalho,
trazendo como proposta de pesquisa, a análise da importância da prática de atividades físicas
para a manutenção da saúde e qualidade de vida dos adolescentes. Neste documento são
abordados os seguintes itens da fundamentação teórica: a importância da prática de atividades
físicas para a saúde dos adolescentes, sedentarismo e qualidade de vida, doenças associadas ao
sedentarismo, alimentação saudável e a atividade física como componente no combate a
obesidade.
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DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: ANGELO CELSO POPPI
ORIENTADOR: SERGIO ROBERTO ADRIANO PRATI
IES: FACULDADE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E LETRAS DE PARANAVAÍ

Artigo
Título: Conscientização frente ao estilo de vida, comportamentos e atitudes saudáveis a partir da
educação física - proposta de programa escolar.
Palavras-chave: educação física, atividade física, saúde, obesidade, conscientização, estilo de
vida.
Resumo: Em geral observa-se que a estimulação para a prática de atividades físicas, em idade
escolar, não tem se mostrado motivadora de comportamentos duradouros e conscientes voltados
para o bem-estar e saúde em fases seqüentes da vida do indivíduo. Em contrapartida, ao mesmo
tempo, a sociedade se moderniza, oportunizando comportamentos, que podem conduzir as
pessoas a uma alimentação inadequada, e a ausência de atividades físicas praticadas
regularmente. A atividade física é uma necessidade do organismo humano, esta relacionada ao
estado positivo de saúde e a uma vida de qualidade, e deve estar presente nas diferentes fases
da vida. Neste trabalho podemos verificar que um projeto de intervenção pedagógica, seguindo as
Diretrizes Curriculares da Educação Básica para a Educação Física e seus elementos
articuladores voltados à atividade física e saúde se mostrou eficaz para produzir mudanças no
modo de pensar dos alunos frente a questões relacionadas a pratica regular de atividade física e
sua importância para a Saúde.

Produção Didático-pedagógica
Título: Educação Física e a Conscientização do Estilo de Vida, Comportamentos e Atitudes
Saudáveis.
Palavras-chave: Educação Física; Estilo de Vida; Comportamento Preventivo; Educação e
Saúde.
Resumo: Esta Unidade Didática tem como finalidade abordar conteúdos relacionados à Educação
Física, e a Promoção da Saúde, dentro da perspectiva histórico crítica. Contribuindo também, para
que o professor de educação física tenha um suporte pedagógico e bibliográfico para auxiliar,
fundamentar e sistematizar sua prática educativa, e a desenvolver suas aulas de acordo com a
realidade da sua escola. Considerando a importância de se favorecer e incentivar a participação
dos adolescentes nas atividades propostas nas aulas de Educação Física, pois, é nessa etapa da
vida que ele pode adquirir hábitos saudáveis, a partir das oportunidades que lhe são
proporcionadas no seu âmbito escolar. Suas atitudes, seus comportamentos poderão representar

Educação Física 2009
na idade adulta, os alicerces de um estilo de vida ativo e saudável e permanente. Esta unidade
didática tem como objetivo trabalhar o conteúdo Cultura Corporal e Saúde, além do viés biológico,
e abordá-la de forma ampla a partir de uma visão crítica dentro de uma dimensão histórico social,
contrária a tendência dominante de conceber a saúde como simples querer individual. O
desenvolvimento desta intervenção iniciará buscando conhecer o entendimento do aluno sobre a
atividade física e sua importância referente à saúde e a qualidade de vida e verificar mudanças de
conhecimento, atitudes e comportamentos nestes alunos após intervenção pedagógica.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: ANTONIO FERMIANO
ORIENTADOR: ELZA MARGARIDA DE MENDONCA PEIXOTO
IES: UEL

Artigo
Título: Contribuição do basquetebol na conscientização e recuperação de alunos que apresentam
condutas violentas na escola
Palavras-chave: Educação; Escola; Violência; Educação Física; Basquetebol.
Resumo: Na atualidade há uma preocupação crescente dos educadores que atuam na escola
com as condutas violentas de crianças e adolescentes sob sua responsabilidade. Diversos
debates vêm sendo realizados concentrados nas possibilidades de superar estas condutas
violentas, pois, os problemas de comportamento entre crianças e adolescentes, em diferentes
graus, dificultam a aprendizagem e o rendimento escolar, ameaça a integridade física e
psicológica de professores, funcionários e alunos, além de comprometer o patrimônio escolar.
Neste sentido, houve a necessidade de uma reflexão no conhecimento, educação e sociedade,
visando o desenvolvimento de uma educação de qualidade.

Produção Didático-pedagógica
Título: Contribuição do basquetebol na conscientização e recuperação de alunos que apresentam
condutas violentas na escola
Palavras-chave: Educação. Escola. Violência. Educação Física. Basquetebol.
Resumo: Na atualidade há uma preocupação crescente dos educadores que atuam na escola
com as condutas violentas de crianças e adolescentes sob sua responsabilidade. Diversos
debates vêm sendo realizados concentrados nas possibilidades de superar estas condutas
violentas, pois, os problemas de comportamentos entre crianças e adolescentes, em diferentes
graus, dificultam a aprendizagem e o rendimento escolar, ameaça a integridade física e
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psicológica de professores, funcionários e alunos, além de comprometer o patrimônio escolar.
Neste sentido, há necessidade de uma reflexão no conhecimento, educação e sociedade, visando
o desenvolvimento de uma educação de qualidade.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: ARAGUACY APARECIDA ZAMBONI
ORIENTADOR: VANIA ROSCZINIESKI BRONDANI
IES: UNICENTRO

Artigo
Título: Jogos populares na educação física
Palavras-chave: Jogos populares, educação física, lúdico.
Resumo: O principal objetivo do artigo é analisar a importância dos jogos populares no
desenvolvimento das aulas de Educação Física, pois essa metodologia possibilita aulas mais
diversificadas e criativas, o que proporciona uma maior motivação e participação do aluno,
favorecendo assim seu interesse e sua aprendizagem de Educação Física é o foco deste trabalho,
que leva em consideração que essa metodologia possibilita aulas mais diversificadas e criativas,
proporcionando maior motivação e participação do aluno, favorecendo assim seu interesse e sua
aprendizagem. Tendo como objetivos de pesquisa os seguintes: Resgatar os jogos e mostrar sua
importância enquanto conteúdo estruturante para o ensino fundamental; Verificar a importância do
desenvolvimento do lúdico nas aulas de Educação Física. Proporcionar que os outros
profissionais da área possam melhorar sua prática docente; construir um material didático; realizar
uma intervenção didática; produzir um artigo científico. Através desses objetivos tem-se a
possibilidade de perceber a importância do desenvolvimento do lúdico nas aulas de Educação
Física.

O projeto de intervenção pedagógica foi aplicado numa turma da 5º série do ensino

fundamental do Colégio Estadual Padre Henrique, da cidade de Vitorino - PR.
Produção Didático-pedagógica
Título: Jogos populares na educação física
Palavras-chave: Jogos populares. Intervenção. Educação Física.
Resumo: Analisar a importância dos jogos populares nas aulas de Educação Física é o foco
deste trabalho, que leva em consideração que essa metodologia possibilita aulas mais
diversificadas e criativas, proporcionando maior motivação e participação do aluno, favorecendo
assim seu interesse e sua aprendizagem. Tendo como objetivos de pesquisa os seguintes:
Resgatar os jogos e mostrar sua importância enquanto conteúdo estruturante para o ensino
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fundamental; Verificar a importância do desenvolvimento do lúdico nas aulas de Educação Física.
Proporcionar que os outros profissionais da área possam melhorar sua prática docente; construir
um material didático; realizar uma intervenção didática; produzir um artigo científico. Através
desses objetivos tem-se a possibilidade de perceber a importância do desenvolvimento do lúdico
nas aulas de Educação Física. A metodologia usada para este estudo será por meio de uma
intervenção pedagógica na 5º série do ensino fundamental do Colégio Estadual Padre Henrique
de Vitorino - PR. Os jogos populares são atividades realizadas para fins de divertimento,
transmitidos de geração a geração, e são reconhecidamente uma rica fonte de transmissão da
cultura popular. Com a modernidade, as brincadeiras e jogos de rua perderam força por questões
como a violência, a falta de tempo dos mais velhos e a substituição por jogos eletrônicos. A
escola, e principalmente as aulas de Educação Física podem e devem ser utilizadas para um
resgate destes jogos, tanto para seu entendimento enquanto cultura quanto meio para algum
outro conteúdo.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: ARI CLAUDIO PIZZINI FERRARESI
ORIENTADOR: LUIZ CARLOS DE ALMEIDA LEMOS
IES: UNICENTRO

Artigo
Título: O jogo de xadrez como uma ferramenta pedagógica
Palavras-chave: xadrez, pedagogia, desenvolvimento, aprendizagem.
Resumo: Os seres humanos se destacam pela aquisição da capacidade de agir, mudar e pensar
logicamente. Dentro deste contexto, tem-se a implantação do xadrez como atividade de suma
importância para o tratamento deste raciocínio lógico. Oportunizar e incentivar a prática do Xadrez
na escola, visando favorecer o pensamento lógico, o poder de concentração e o espírito de
responsabilidade dos alunos. Para desenvolver estas atividades serão necessárias mais ou
menos 10 aulas, nas quais pretende-se incentivar a prática do Xadrez na escola, favorecendo o
pensamento lógico, o poder de concentração e o espírito de responsabilidade dos alunos. Além
disso, através do jogo da velha, batalha naval entre outros, espera-se desenvolver nos alunos, a
capacidade de atenção, memória, raciocínio lógico, inteligência e imaginação; assimilação das
características do Xadrez para a contribuição com o desenvolvimento intelectual, moral e ético da
personalidade e sua capacidade de raciocínio; estimulando a valorização da participação em
equipe, resgatando para uso pedagógico, o aspecto lúdico do jogo de Xadrez e melhorando o

Educação Física 2009
desempenho escolar em todas as áreas de estudo e, em particular, em matemática. Todo o
projeto será feito para o uso em Material Multimídia para a TV Pendrive.
Produção Didático-pedagógica
Título: Xadrez: uma ferramenta pedagógica
Palavras-chave: xadrez; concentração; raciocínio.
Resumo: Os seres humanos se destacam pela aquisição da capacidade de agir, mudar e pensar
logicamente. Dentro deste contexto, tem-se a implantação do xadrez como atividade de suma
importância para o tratamento deste raciocínio lógico. Oportunizar e incentivar a prática do Xadrez
na escola, visando favorecer o pensamento lógico, o poder de concentração e o espírito de
responsabilidade dos alunos. Para desenvolver estas atividades serão necessárias mais ou
menos 10 aulas, nas quais pretende-se incentivar a prática do Xadrez na escola, favorecendo o
pensamento lógico, o poder de concentração e o espírito de responsabilidade dos alunos. Além
disso, através do jogo da velha, batalha naval entre outros, espera-se desenvolver nos alunos, a
capacidade de atenção, memória, raciocínio lógico, inteligência e imaginação; assimilação das
características do Xadrez para a contribuição com o desenvolvimento intelectual, moral e ético da
personalidade e sua capacidade de raciocínio; estimulando a valorização da participação em
equipe, resgatando para uso pedagógico, o aspecto lúdico do jogo de Xadrez e melhorando o
desempenho escolar em todas as áreas de estudo e, em particular, em matemática. Todo o
projeto será feito para o uso em Material Multimídia para a TV Pendrive.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: ARQUIMEDES RESTELATO DA SILVA
ORIENTADOR: EVANDRA HEIN MENDES
IES: UNIOESTE

Artigo
Título: Avaliação na educação fisica escolar: teste para modalidade de basquetebol
Palavras-chave: Avaliação. Testes. Educação Física. Basquetebol.
Resumo: Nas últimas décadas, a temática da avaliação, tem permeado o debate no interior das
escolas. Na Educação Física essa polêmica torna-se ainda mais acirrada pelo fato da disciplina
ainda não ter uma identidade bem definida. De fato, essa disciplina possui uma particularidade no
processo avaliativo, pois o objeto de conhecimento é o movimento humano. Nesse sentido,
percebe-se a necessidade em avaliar outras dimensões além da intelectual, entre elas a atitudinal,
a motora e a técnica. Todavia, percebe-se a escassez de testes ou instrumentos para avaliar
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especialmente a dimensão técnica dos conteúdos relacionados ao esporte escolar. Sendo assim,
percebeu-se a necessidade de elaborar instrumentos voltados à análise da aprendizagem dos
conteúdos esportivos nas aulas de Educação Física, especialmente do basquetebol. Para tanto,
foi elaborado um instrumento de avaliação dos fundamentos técnicos para a modalidade de
basquetebol e aplicado com alunos de uma 8ª série do Colégio Estadual Leonardo da Vinci no
município de Dois Vizinhos (NRE - Dois Vizinhos). A partir das análises foi possível verificar a
partir do Índice de confiabilidade entre avaliadores que identificava a convergência entre 7 e 9
como aceitável, constatou que a maioria dos itens avaliados encontravam-se dentro dos níveis de
confiabilidade esperados. No entanto, dos 14 itens apenas 4 divergiram ficando com resultado um
pouco abaixo de 7, sendo eles a empunhadura da bola (0,65), passe de peito (0,68), passe com
duas mãos de cima da cabeça (0,60) e passe de ombro (0,59).
Produção Didático-pedagógica
Título: Avaliação na educação física escolar: instrumentos e protocolos
Palavras-chave: Avaliação; Instrumentos; Basquetebol; Voleibol; Futsal.
Resumo: Percebe-se dessa forma a necessidade de ao discutir o processo de avaliação
relacionar alguns testes existentes na literatura da área da Educação Física, que podem contribuir
na análise da evolução dos alunos pelo professor a partir do momento em que são utilizados sem
intenção de classificar ou comparar os mesmos elencando os melhores ou piores da turma, mas
auxiliar no desenvolvimento da aprendizagem do educando. Os testes são relativos ao conteúdo
estruturante esporte, nas modalidades de basquetebol, voleibol e futsal que podem servir de
modelos, sendo adaptados se necessário ou conforme as condições e necessidades do ambiente
escolar.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: ARTUR JAIR PINTO GOMES
ORIENTADOR: VANIA ROSCZINIESKI BRONDANI
IES: UNICENTRO

Artigo
Título: A Dança de São Gonçalo numa perspectiva Histórico Crítica.
Palavras-chave: Contextualizar. Dançar. Folclore. Resgatar.
Resumo: Este artigo tem por objetivo, apresentar o trabalho realizado sobre danças folclóricas
paranaense, resgatando a história, contextualizando e desmistificando a Dança de são Gonçalo.
Foi a partir de uma análise geral sobre as Danças Folclóricas Paranaense que houve a
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necessidade de resgatar a história da Dança de São Gonçalo do Amarante, desmistificá-la e
contextualizá-la em suas características regionais. O projeto de intervenção foi desenvolvido com
os alunos da 2ª Série do Curso de Formação de Docentes do Colégio Estadual de Pato Branco EFMPN, localizado no município de Pato Branco/PR. Foram realizadas aulas teóricas e práticas,
abordando metodologias numa perspectiva Histórico Critico em que os educandos desconstruíram
e construíram uma nova coreografia de acordo com a proposta a ser desenvolvida sobre a Dança
de São Gonçalo. Durante a implementação do projeto, discutiu-se sobre a forma e as metodologia
aplicadas no ensino das danças folclóricas na escola, devemos ir além dos movimentos
mecânicos e desmistificar saberes, conhecendo a historicidade e os valores culturais envolvidos e
inseridos nos movimentos de expressão corporal que se manifesta através das danças folclóricas.
Produção Didático-pedagógica
Título: A dança de São Gonçalo enquanto proposta de resgate histórico, contextualizado,
desmistificando saberes
Palavras-chave: Contextualizando, resgatando, dançando São Gonçalo.
Resumo: Conhecer a história e resgatar parte da cultura regional do sudoeste do Estado do
Paraná, a partir de uma análise geral sobre as Danças Folclóricas Paranaense, destacando,
resgatando e contextualizando a Dança de São Gonçalo em suas características regionais,
proporcionando ao educando o conhecimento formal por meio da pesquisa, reflexão e vivencia
sobre nossa cultura e história, compreendendo a realidade em que estamos inseridos tornando-os
elementos articuladores, sendo capaz de interagir através de um pensamento crítico, construtivo,
e vivenciado na prática e priorizando a transformação social. Podemos dizer que, utilizando a
linguagem da dança podemos contextualizar diversos momentos históricos, a cultura de cada
época ou a cultura regional de um povo, as questões de gênero, raciais, étnicas e religiosas.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: AUGUSTO JOAO SCHNEIDER FILHO
ORIENTADOR: WENDELL LOPES
IES: UNICENTRO

Artigo
Título: Obesidade juvenil: relação entre excesso de peso, alimentação e atividade física
Palavras-chave: Obesidade. Atividade Física. Sobrepeso.
Resumo: O objetivo deste trabalho foi verificar o índice de sobrepeso e obesidade em crianças da
quinta série de uma escola do ensino fundamental do município de Pato Branco-PR, bem como
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identificar a regularidade das atividades físicas, alimentação, ocupação do tempo livre e
preferências de lazer. A amostra deste estudo foi composta por 35 crianças da quinta série. Foram
avaliados o peso, por meio de uma balança com precisão de 100g e a altura, por meio de um
estadiômetro escalonado em mm. Calcularam-se o IMC e a classificação do estado nutricional
pelos valores do IMC para idade e sexo propostos pelo CDC (2000). Na seqüência, as crianças
responderam a questionários sobre alimentação, atividade física e ocupação do tempo livre. A
pesquisa constatou que a maioria dos alunos gosta muito de exercícios, mas que apenas 17% das
crianças caminham para a escola. Quanto à alimentação, a maioria gosta muito de frutas, arroz e
feijão, mas nem todos gostam de comer verduras, preferindo uma alimentação à base de
refrigerantes, doces e salgadinhos. Com base nas evidências, pode-se concluir que quanto maior
o tempo em frente à TV, maior a inatividade física e maior tendência ao acúmulo de gordura
corporal. Assim, a simples restrição ao acesso de dietas inadequadas, bem como a prática
compulsiva de atividade física, tornam-se pouco prováveis de levar os adolescentes a assumir
hábitos saudáveis para a vida. Para isso, tornam-se necessárias mudanças de comportamento
frente à alimentação e aos exercícios físicos.

Produção Didático-pedagógica
Título: Obesidade juvenil
Palavras-chave: Obesidade. Intervenção. Educação Física.
Resumo: A obesidade infantil tem crescido muito no Brasil nas últimas décadas. A prevalência de
obesidade em crianças e adolescentes constitui o mais significativo problema nutricional da
atualidade e, em vários estudos tem sido atribuída a fatores externos que se mostram mais
relevantes que a própria determinação genética. Atualmente a maioria das atividades de lazer das
crianças não envolve exercícios físicos, ou seja, elas muitas vezes passam muitas horas em
frente ao computador, televisão e vídeo game. Para um maior conhecimento sobre o assunto
iremos abordar os seguintes problemas: Qual o índice de sobrepeso e obesidade infantil entre as
crianças da quinta série do Colégio Estadual Professor Agostinho Pereira de Pato Branco,
considerando a regularidade de atividade física e exercício físico praticados em seu dia a dia e
suas interferências no plano de tratamento para a melhora da qualidade de vida na infância. A
população deste estudo será composta por crianças da quinta série que freqüentam o Colégio
Estadual Professor Agostinho Pereira na cidade de Pato Branco - PR. A amostra será constituída
de uma (1) turma de quinta série. A categoria escolhida para este projeto é a Unidade Didática:
material composto por abordagem em uma única unidade de um mesmo tema, contendo texto de
fundamentação com as respectivas atividades a serem desenvolvidas.
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DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: BEATRIZ DO ROSARIO JULIANI
ORIENTADOR: FABIO MUCIO STINGHEN
IES: UTFPR

Artigo
Título: A prática da ginástica rítmica na escola: uma possibilidade real
Palavras-chave: Ginástica Rítmica; lúdico; cultura corporal.
Resumo: Este projeto teve a intenção de contribuir na busca do entendimento e da viabilidade da
Ginástica Rítmica dentro do contexto escolar. Por se tratar de um conteúdo raro nas aulas de
Educação Física devido a sua complexidade e preconceito que esta modalidade adquiriu desde a
sua evolução, o presente estudo procurou demonstrar que existe a possibilidade de desenvolver
tal prática de forma simples e agradável para todos os alunos, mesmo sendo um esporte
competitivo e feminino. Com isso, esta proposta não buscou talentos nem perfeições, mas
enriquecer e diversificar as aulas de Educação Física das turmas das 6ª séries mistas, através de
uma metodologia pedagógica de atividades lúdicas e espontâneas, utilizando os aparelhos
adaptados e alternativos para a prática da Ginástica Rítmica. Enfim, o estudo possibilitou uma
nova visão para a GR, e mostrou que a tomada de decisões em enfrentar desafios fundamenta as
mudanças necessárias nas práticas pedagógicas docentes.
Produção Didático-pedagógica
Título: A Prática da Ginástica Rítmica na Escola: uma possibilidade real
Palavras-chave: Ginástica Rítmica; cultura Corporal; lúdico.
Resumo: Este projeto tem a intenção de contribuir na busca do entendimento e da viabilidade da
Ginástica Rítmica dentro do contexto escolar. Por se tratar de um conteúdo raro nas aulas de
Educação Física devido a sua complexidade e preconceito, o presente projeto busca demonstrar
que existe a possibilidade de desenvolver tal prática de forma simples e agradável para todos os
alunos, mesmo sendo um esporte competitivo e feminino. A prática da Ginástica Rítmica na escola
fundamenta-se pela sua ampla possibilidade de oportunizar a criança de conhecer o seu corpo e
seus limites, favorecendo o desenvolvimento físico, afetivo e social. Portanto nas aulas de
Educação Física o conteúdo de Ginástica Rítmica também deve ser explorado, pois as crianças
devem ter oportunidade de novas formas de cultura corporal e não ficar somente naqueles
conteúdos de esportes tradicionais. O projeto será implementado na escola durante as aulas de
Educação Física com as 6ªséries, onde haverá a prática lúdica da Ginástica Rítmica, a confecção
e adaptação de alguns materiais alternativos pertinentes ao universo masculino e a criação de

Educação Física 2009
coreografias. Essa proposta se propõe a ampliar a oferta de atividades aos alunos, nas aulas de
Educação Física.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: CARLOS DANIEL GONCALVES DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: ERIVELTON FONTANA DE LAAT
IES: UNICENTRO

Artigo
Título: Jogando é que se aprende: comparação do método global e parcial no processo ensinoaprendizagem do basquetebol na escola
Palavras-chave: Método global, jogo, basquetebol.
Resumo: Dentre os diversos conteúdos da Educação Física, o esporte é inegavelmente parte da
história da área e se faz presente em todas as instituições escolares. Através deste trabalho
buscamos formular uma proposta metodológica que oriente o processo de iniciação dos jogos
desportivos na escola comparando os dois métodos de iniciação esportiva na modalidade
basquetebol durante um determinado período e desenvolver mudanças na infraestrutura na
escola com possibilidades de aplicação da metodologia do ensino do basquete baseado na Teoria
dos Jogos Desportivos. Como resultado constatamos que as inter-relações constituídas pelos
alunos, pais e professores com o ambiente no qual interatuam poderão ser favoráveis se estes
promoverem intervenções positivas no processo ensino-aprendizagem, conscientizando a
entenderem a complexidade do ambiente desportivo e a buscarem o diálogo constante
independentemente de seu nível de atuação. A repercussão da participação dos alunos
submetidos pelo método global alcançou 90% de frequência no festival pedagógico, já com
relação aos alunos que receberam o conteúdo de forma baseada na técnica, apenas 20 % se
apresentaram no Festival. Demostrando que a capacidade de aprendizado pelo jogo potencializou
a vontade de jogar e aplicar os conteúdos repassados pelo método global. Sugerimos a existência
de maior numero de eventos e discussões sobre os sistemas de competições adaptados como
método de ensino. Diante do exposto, verificamos a necessidade do fortalecimento das ações
como esta, através de esforços coletivos que levem o envolvimento da comunidade, gestão e
alunos com a transformação da realidade do ensino do basquete na escola.
Produção Didático-pedagógica
Título: A Iniciação Desportiva e suas Práticas
Palavras-chave: Ensino. Método. Esportes. Escolas.
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Resumo: Este trabalho tem por objetivo discutir diferentes metodologias para o ensino dos
esportes coletivos, com foco nos processos de ensino-aprendizagem parcial e global. A
sistematização baseada no ensino global refere-se ao esforço de operacionalização das
contribuições de Claude Bayer e de Julio Garganta, autores que têm estudado criativamente o
ensino das modalidades esportivas coletivas. Em contraponto do ensino tradicional dos esportes
coletivos nas escolas, pois estes advêm de uma formação acadêmica baseada no processo de
ensino dos esportes individuais. A conseqüência desse tipo de trabalho era o ensino da técnica
separado do ensino da tática, ou, o “como fazer” desvinculado das “razões do fazer” (GARGANTA,
1995). Dessa forma, o aluno não possuía a compreensão dos objetivos do jogo, de sua lógica
interna, sendo apenas estimulado a reproduzir movimentos padronizados. Além disso, podem
ocorrer o risco de especialização precoce, muitas vezes antes do aluno compreender a lógica das
modalidades esportivas coletivas (PAES, 1992). Com isso a discussão do processo de ensinoaprendizagem dos jogos desportivos partirá de suas semelhanças, com o objetivo durante o
trabalho de campo comparar os dois métodos de ensino na iniciação em turmas do ensino
fundamental. Através da pedagogia e a ciência do esporte buscaremos estudos para esse
processo em suas diferentes dimensões , identificando os problemas, para compreender esse
fenômeno social. Dessa forma é importante discutirmos a pedagogia da iniciação esportiva, com o
respaldo teórico de estudiosos do assunto, pois os autores apresentam propostas, visando discutir
o ensino dos esportes.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: CARLOS ROBERTO ZANELLI
ORIENTADOR: EDILSON SERPELONI CYRINO
IES: UEL

Artigo
Título: Exercício x Obesidade: uma proposta de intervenção na escola para a mudança de
comportamentos relacionados à saúde.
Palavras-chave: Estilo de vida, saúde, atividade física, VO2máx, Educação Física Escolar.
Resumo: O Presente estudo analisou o impacto das atividades nas aulas de Educação Física
escolar sobre a aptidão cardiorrespiratória e composição corporal de escolares de ambos dos
sexos. Foram realizadas medidas antropométricas e verificado o nível de Vo2Máx. pelo teste de
vai-e-vem de 20 metros.. Os meninos apresentaram um maior crescimento e uma redução não
significante, mas importante, na &#931;EDC em comparação as meninas. Verificou-se uma taxa
de sobrepeso e obesidade relativamente baixa, para ambos os sexos. As comparações entre
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consumo máximo de oxigênio dos avaliados no pré e pós-intervenção apresentam uma melhora
significante somente nos meninos, com as meninas apresentando uma tendência de manutenção
dos valores ao longo do período experimental. Com relação ao atendimento dos pontos de corte
estabelecidos pelo Fitnessgram, verificou-se que no período de intervenção os avaliados tiveram
uma projeção, indicando um impacto positivo da intervenção. Os resultados demonstraram que a
importância da aplicação de conteúdos teóricos e práticos voltados para a educação para a saúde
e sugerem a necessidade de modificação nos conteúdos das aulas de Educação Física escolar na
tentativa de oferecer informações que favoreçam a adoção de um estilo de vida fisicamente ativo
entre jovens e futuros adultos.
Produção Didático-pedagógica
Título: Exercício x Obesidade: Uma proposta de intervenção na escola para a mudança de
comportamentos relacionados à saúde.
Palavras-chave: Saúde. Atividade Física. Educação Física Escolar. Obesidade. Sedentarismo.
Resumo: Nesses últimos anos muito se tem falado e estudado sobre obesidade, atividade física,
esporte, aptidão física e problemas metabólicos causados pelo sedentarismo. Uma quantidade
enorme de informações já foi publicada sobre o assunto, entretanto fica claro que só isto não
basta, pois tem se acumulado uma grande quantia de saberes sobre o movimento humano, porem
o estilo de vida da população nunca esteve tão sedentário. Estudos provam que o estilo de vida é
um dos mais importantes para a saúde da população, sendo assim a Educação Física Escolar
deve proporcionar ao aluno, além do prazer na atividade física, o conhecimento necessário para
poder avaliar sua real importância e ainda, divulgar este conhecimento à família e a comunidade.
Segundo uma pesquisa realizada nos Estados Unidos (Food, Physical Activty & Fun - What kids
Think, 1995) mostrou que a escola estimula as crianças em 40% a participar de atividade física, os
amigos 53% e a família 59%; estes dados foram apontados como os mais relevantes além de
outros que irão influenciar o correto desenvolvimento de sua prática. Com essas informações não
podemos desconsiderar ao planejarmos nossas atividades escolares sem levar em consideração
estes fatores que ajudarão influenciar na mudança do estilo de vida sedentário. Alguns estudos
provam que o índice de obesidade na idade escolar tem aumentado e este projeto será
desenvolvido para tentar modificar este grave problema que atinge uma camada considerável da
população brasileira.
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DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: CELIA MARTINS RODRIGUES
ORIENTADOR: GUSTAVO ANDRE BORGES
IES: UNIOESTE

Artigo
Título: As experiências da dança adaptada nas aulas de Educação Física no ensino comum
Palavras-chave: Inclusão. Deficiência. Dança. Educação Física.
Resumo: Este artigo é um relato de experiência decorrente de um projeto de intervenção
pedagógica cujo objetivo foi desenvolver o conteúdo dança adaptada nas aulas de educação
física para alunos que não possuem deficiência. Elegemos, para nosso trabalho, as deficiências
física, auditiva e a visual. A experiência ocorreu com alunos do 1° ano noturno do ensino médio do
município de Toledo (PR). As aulas ocorreram através de atividades teóricas e práticas de dança e
expressão corporal, com vários debates que vieram a acrescentar novos conceitos positivos em
relação às pessoas que apresentam algum tipo de deficiências. Como resultado, percebemos que
os alunos, ao passarem pela experiência de serem/terem deficientes/deficiências, refletiram
melhor sobre os preconceitos que ainda assolam essas pessoas e, além dessa reflexão,
passaram também a assimilar as questões da inclusão e da acessibilidade. Observamos também
que o sistema atual não consegue ainda atender às pessoas com deficiências em seus direitos
básicos, mesmo sendo direitos já há muito tempo previstos em lei.
Produção Didático-pedagógica
Título: Dança para Alunos com Deficiência nas Aulas de Educação Física no Ensino Comum
Palavras-chave: Educação Física. Deficiência. Inclusão. Dança. Ética.
Resumo: Quando falamos da dança, inicialmente as pessoas idealizam “corpos perfeitos” numa
sincronia de movimentos, onde o belo é estabelecido dentro de um determinado padrão estético,
ou seja, prevalece o corpo magro, medidas proporcionais, musculoso, pele da cor branca, cabelos
claros e longos. Enfim, dentro da concepção de beleza eurocêntrica. Porém a dança não se
restringe a ser vivenciada apenas por pessoas ditas normais. Atualmente encontramos grupos
formados de bailarinos que apresentam diferentes tipos de deficiências. Dessa forma, a dança
como um dos conteúdos das aulas de educação física possui um papel relevante no processo
pedagógico da inclusão pelo movimento e não deve ser traduzida apenas como mero conteúdo
estruturante curricular. Quando adequamos a dança para os alunos que apresentam deficiências,
em suas especificidades inclusivas, não a estamos descaracterizando, apenas estamos
expandindo suas possibilidades de ação. O presente material didático, objetiva levar aos
professores de educação física do ensino comum, especificamente do ensino médio, formas
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diferenciadas de trabalhar a inclusão dos alunos que apresentam deficiência física, deficiência
visual e surdez, através da dança. Foram elaboradas atividades práticas que poderão ser
aplicadas durante as aulas, de maneira a contribuir para minimizar o preconceito que infelizmente
ainda é constante na sociedade.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: CELIA ZORNITTA
ORIENTADOR: LUIS SERGIO PERES
IES: UNIOESTE

Artigo
Título: A importância da prática de xadrez na escola
Palavras-chave: Xadrez. Raciocínio. Concentração. Reflexão. Análise. Observação.
Resumo: Muitos estudiosos colocam que o xadrez através do jogo, auxilia no pleno
desenvolvimento intelectual do jovem através do desenvolvimento integral de posturas reflexivas e
comportamentais. Neste sentido o referido estudo pretende através de atividades vinculadas ao
xadrez, proporcionar alternativas pedagógicas para oportunizar aos educandos, condições como
concentração, observação, reflexão, análise e síntese. Para o desenvolvimento do mesmo,
utilizou-se uma amostra composta por dez (10) alunos da 5ºsérie da escola Estadual Eleodoro
Ébano Pereira de Cascavel - PR. O instrumento de implementação foi uma Unidade Didática
composta por 32 horas atividades, onde analisou-se o desempenho intelectivo do estudante junto
a prática do Xadrez. Os resultados iniciais apresentavam para uma dificuldade e resistência ao
jogo e após a realização das atividades didáticas constatou-se os seguintes resultados. Com a
confecção do tabuleiro e peças houve familiarização com o jogo e uma mudança de paradigma a
respeito do mesmo. Assim, após a realização do projeto concluiu-se que houve maior aprendizado
com menor tempo e maior satisfação.
Produção Didático-pedagógica
Título: A Importância da Pratica do Xadrez nas Escolas
Palavras-chave: concentração; raciocínio; reflexão; análise; síntese.
Resumo: O objetivo deste projeto é o de buscar alternativas pedagógicas para oportunizar aos
educandos lazer, além de desenvolver habilidades de concentração, observação, reflexão, análise
e síntese. Hábitos necessários a tomadas de decisões, compreender e solucionar problemas pela
análise do contexto geral em que estão inseridos, ampliar os interesses pelas atividades
individuais e melhorar o desempenho escolar em todas as áreas de estudo. Elaborar e implantar
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um projeto de xadrez no ensino fundamental, com o objetivo de oferecer recreação e lazer com
todos os valores que o jogo de xadrez proporciona. Através de participação total dos alunos desde
a confecção do tabuleiro ao jogo, com histórico e regras, onde ele interage também como peça
(xadrez humano), além de jogar on-line entre os colegas e pela internet, utilizando as tecnologias
que a escola oferece. O jogo de Xadrez, além de trabalhar o raciocínio, desenvolve a
concentração e habilidades do intelecto. O aluno a cada partida jogada passa a ter mais interesse,
pelo prazer que o jogo proporciona. Visando trabalhar o Xadrez como instrumento de
aprendizagem além de proporcionar o lazer. Está cada vez mais em alta a preocupação das
pessoas com a qualidade de vida, a busca cada vez mais do lazer nos diversos campos de
atuação do homem, na família, escola, grupo de amigos e trabalho, onde buscam maior prazer,
alegria e diversão para ter uma vida mais saudável. O lazer é compensatório na sua forma de
liberação da fadiga e de reposição das energias, para apropriação dos conteúdos nas demais
disciplinas teóricas.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: CELSO MACHADO
ORIENTADOR: DARTEL FERRARI DE LIMA
IES: UNIOESTE

Artigo
Título: Prevenção e orientação postural no uso de mochilas escolares em alunos de escola
pública estadual no município de Cascavel - Paraná
Palavras-chave: Mochila Escolar. Postura Corporal. Desvio Postural.
Resumo: A fase escolar é o tempo das maiores transformações em crianças e adolescentes em
termos de desenvolvimento físico e crescimento. Fase do surgimento das principais alterações na
postura corporal do educando e que devem ter a atenção do Educador Físico da escola, com o
objetivo de intervir, auxiliar, orientar e mesmo propor ações que possam minimizar o avanço
destas deformidades que são quase sempre por fatores externos e maus hábitos como o uso
inadequado da mochila escolar com peso acima do que preconiza a saúde especializada. Este
estudo procedeu a intervenção didático-pedagógica na escola estadual Jardim Santa Cruz em
Cascavel-Pr, atividade esta que cumpre proposta do Programa de Desenvolvimento Educacional PDE. O trabalho foi pautado em sessões educativas no peso e transporte da Mochila Escolar,
envolvendo 28 crianças de 10 a 11 anos cursando o ensino fundamental na 5ª Série “A” da
manhã, onde foi medido o peso do educando e da Mochila Escolar e verificado a forma de
transporte da mochila na pré e pós- intervenção. Como medida de intervenção, os alunos
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receberam conhecimentos teóricos sobre a Coluna Vertebral, bem como desenvolveram
atividades práticas de posturas corretas. Os mesmos foram submetidos a testes que verificaram a
existência de possíveis desvios posturais, durante um trimestre, e pode-se constatar após a
intervenção que o uso da Mochila Escolar passou a ser usada de forma correta na escola, a forma
de transporte passou a ter como prevalência a de ombro bilateral e o peso recomendado, 10% do
peso corporal do aluno passou a ser respeitado como peso limite de carga na mochila escolar,
mostrando que o resultado foi satisfatório com o Projeto Prevenção e Orientação Postural no uso
de Mochilas Escolares, passando a fazer parte do Projeto Político Pedagógico da escola.
Produção Didático-pedagógica
Título: Prevenção: Um Caminho a Seguir
Palavras-chave: Prevenção. Orientação. Avaliar.
Resumo: Entendendo à necessidade de implantar no Colégio Estadual Jardim Santa Cruz, onde
atuo enquanto Educador Físico, um trabalho de Prevenção e Orientação que vise avaliar e
detectar possíveis desvios posturais, sobretudo nesse primeiro momento, em razão do PDE em
uma de suas etapas que é o Projeto de Intervenção Pedagógica da qual esta Produção fará parte
e que acontecerá no segundo semestre de 2010, “MOCHILA ESCOLAR - PREVENÇÃO E
ORIENTAÇÃO POSTURAL NO USO DE MOCHILAS ESCOLARES EM ALUNOS DE ESCOLA
ESTADUAL DE CASCAVEL”, e são àqueles resultantes, possivelmente, do uso inadequado da
Mochila Escolar, seja em razão do peso seja em razão da maneira errada de carregá-la. Faremos
uma exposição a professores e equipe pedagógica no início do semestre para que tomem
conhecimento do que se passará e o trabalho que será desenvolvido na escola e a seguir com os
alunos que farão parte do experimento em sala de aula, posteriormente iniciaremos os trabalhos
práticos com a pesagem dos alunos e das mochilas, fazendo os comparativos para ver se o peso
está dentro do que prescreve os especialistas da área de fisioterapia que recomendam que a
mochila não ultrapasse 10% do peso corporal do aluno ao mesmo tempo que faremos testes com
o simetrógrafo objetivando identificar possíveis desvios posturais tais como: gibosidade, cifose,
escoliose, lordose, joelhos em arco, joelhos em x, ombros em desnível e assim podermos ter uma
idéia geral, com uma amostra de 30 alunos de 5ª Série do colégio, sobre problemas posturais e
que possivelmente seja em razão do uso da Mochila Escolar.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: CESAR AUGUSTO HALICKI
ORIENTADOR: MICHEL MILISTETD
IES: UNICENTRO
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Artigo
Título: O ensino lúdico do atletismo na escola
Palavras-chave: Atletismo; lúdico; brincadeiras; jogos.
Resumo: Esta pesquisa propõe como tema de estudo o ensino lúdico do atletismo na escola,
modalidade esportiva presente nas aulas de educação física, que enfoca movimentos básicos
como: correr, saltar, lançar e arremessar. Considerada e vista sobre vários aspectos como uma
disciplina prazerosa para o aluno no ambiente escolar, a Educação Física tem nos esportes, há
muito tempo seu principal conteúdo ensinado nas aulas. Assim tentaremos mostrar a possibilidade
do trabalho com o atletismo, enquanto disciplina curricular, de forma lúdica, quebrando modelos
tradicionais e tentando buscar elementos que possibilitem transformar as aulas mais prazerosas,
dentro do espaço disponível no ambiente escolar. A bibliografia levantada servirá de fundamento
para a pesquisa, que teve por finalidade descrever a metodologia aqui adotada e contribuir para a
produção do conhecimento no ensino público.

Produção Didático-pedagógica
Título: O Ensino Lúdico do Atletismo na Escola
Palavras-chave: Atletismo; lúdico; jogos; brincadeiras.
Resumo: Modalidade esportiva individual, o atletismo é componente curricular obrigatório a ser
ensinado nas escolas. Pretende-se buscar o ensinamento do atletismo de forma lúdica, através de
jogos e brincadeiras, possibilitando a vivência motora que a prática do atletismo oferece, de uma
forma prazerosa, que possivelmente torne o atletismo mais praticado na escola e colabore
plenamente com a formação e desenvolvimento motor do educando.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: CLARICE DEL VECCHIO NEVES
ORIENTADOR: VICTOR HUGO ALVES OKAZAKI
IES: UEL

Artigo
Título: Efeito da prática do badminton sobre o desenvolvimento motor em escolares
Palavras-chave: Badminton. Desenvolvimento Motor. Educação Física.
Resumo: O presente estudo objetivou avaliar o efeito da prática do badminton como atividade na
escola e sobre o desenvolvimento motor dos alunos. O projeto foi feito em duas turmas, uma
turma participou do desenvolvimento do projeto durante os 3 meses, enquanto que a outra turma
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foi a turma controle. A prática do badminton demonstrou contribuir para o desenvolvimento motor
dos alunos. Deste modo, esta prática de atividade motora pode ser uma ferramenta potencial para
professores de educação física no ambiente escolar.
Produção Didático-pedagógica
Título: Badminton Escolar
Palavras-chave: Badminton; desenvolvimento motor; esporte.
Resumo: O presente trabalho tem por objetivo auxiliar professores na montagem de planejamento
bem como de plano de aulas, auxiliando na busca de materiais necessários para a modalidade em
questão o “Badminton”. Podendo o professor elaborar suas aulas teóricas, com textos ou
utilizando de recursos didáticos como vídeos, debates entre os alunos, apresentações de jogos e
no que se refere as aulas práticas, montagens de exercícios específicos dos fundamentos, bem
como de pequenos jogos. O professor ainda poderá sanar algumas dúvidas quanto da execução
das regras e dos fundamentos. Este material portanto, é exclusivo para o uso do professor na
elaboração do seu planejamento curricular.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: CLARICE FRIDA DIETRICH MARTINS
ORIENTADOR: DANIELA ISABEL KUHN
IES: UTFPR

Artigo
Título: Dança: Movimentando os Saberes
Palavras-chave: Dança. Saberes. Educação Física. Cultura corporal.
Resumo: Este artigo faz parte do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) promovido
pela Secretaria de Educação do Estado do Paraná e foi elaborado para compartilhar os resultados
alcançados com a implementação do Projeto “A Sistematização do Ensino da Dança nas Aulas de
Educação Física”, cujo principal objetivo foi propor alternativas para viabilizar e estimular o ensino
da dança nas aulas de Educação Física. Este trabalho foi planejado e direcionado aos
professores de Educação Física do Colégio Estadual do Paraná, onde se procurou levantar os
fatores que levam alguns professores de Educação Física a resistir ao ensino da dança em suas
aulas. Percebeu-se que a história pessoal de cada profissional - e também a história evolutiva
desta disciplina - apresentam razões para entender o que vem acontecendo no decorrer destes
anos, desde que os conteúdos da cultura corporal e, em especial, a Dança, passaram a ser
incluídos nas aulas. Desta forma, acredita-se que a pesquisa desenvolvida colabora para que
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sejam reconhecidas as dificuldades e as demandas para uma real existência da Dança nos
conteúdos das aulas de Educação Física, apontando possibilidades para possíveis caminhos que
superem a condição atual.
Produção Didático-pedagógica
Título: A sistematização do ensino da Dança nas aulas de Educação Física
Palavras-chave: Educação Física. Dança. Escola.
Resumo: Este projeto de intervenção tem o objetivo de analisar como a dança tem se
desenvolvido na Educação Física escolar e apresentar apontamentos necessários para a
elaboração de uma proposta que sistematize o trabalho pedagógico da dança nas aulas de
Educação Física no ensino médio. Sabe-se que no cotidiano da realidade aqui estudada as aulas
tem-se restringido quase que exclusivamente aos desportos em detrimento a outras práticas
corporais como a dança, que mesmo sendo um conteúdo estruturante da disciplina de Educação
Física prevista nas Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná, muitas vezes vem sendo
negligenciado enquanto conteúdo programático. Reconhecemos vários fatores que contribuem
para dificultar o trabalho da dança na escola, dentre eles o preconceito que, apesar de nem
sempre admitido, existe tanto por parte dos professores como também por alunos que não vêem a
dança como conteúdo, e não se permitem experimentar novas formas de movimento. Outro fator
que também contribui é a insegurança em relação aos conteúdos devido à formação precária do
professor de Educação Física, aliada à falta de sistematização deste conteúdo. É preciso
estimular a criatividade e a improvisação, servindo-se da linguagem da dança como expressão
corporal por meio da reflexão e problematização. Pretendemos que este trabalho venha a auxiliar
os professores de Educação Física, que poderão contar com subsídios teóricos e práticos para
orientar, efetivamente, sua atuação pedagógica no reconhecimento da dança como elemento da
disciplina na escola.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: CLAUDIA MARIA PIANTONI
ORIENTADOR: IEDA PARRA BARBOSA RINALDI
IES: UEM

Artigo
Título: Educação física escolar: possibilidades de trato com as artes circenses a partir da
ginástica geral
Palavras-chave: Ginástica. Ginástica geral. Arte circense. Escola. Educação Física.
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Resumo:

Este

artigo

pretende

apresentar

encaminhamentos

metodológicos

para

o

desenvolvimento da ginástica nas aulas de educação física escolar, haja vista que infelizmente é
possível constatar que no cotidiano da educação física, a ginástica quase não se faz presente.
Sendo assim, este estudo tem como objetivo analisar como a Ginástica Geral com foco nas
práticas circenses pode ser desenvolvida na educação física escolar por meio da pedagogia
histórico-crítica, visando possibilidades de intervenção para o trato do conhecimento gímnico na
escola. A presente pesquisa caracteriza-se como estudo de campo que tem como finalidade
conseguir informações a respeito de um problema, para o qual se procura uma resposta que se
queira comprovar. Para tanto, efetivou-se o projeto didático pedagógico por meio de aplicação de
15 aulas de ginástica geral, para alunos do ensino fundamental, de uma instituição pública do
município de Umuarama-Pr, desenvolvendo assim, uma proposta de aplicação teórica e prática,
apresentando encaminhamentos metodológicos para o trato com esse conhecimento. A partir das
experiências vivenciadas sob a metodologia apresentada, o estudo nos indica ser viável o trabalho
com esse conhecimento gímnico da educação física escolar é possível de ser aprendido e
sistematizado num processo pedagógico, vindo confirmar sua relevância dentro do contexto
educacional.
Produção Didático-pedagógica
Título: Educação Física Escolar: possibilidades de trato com as artes circenses a partir da
ginástica geral
Palavras-chave: Ginástica. Ginástica geral. Arte circense. Escola. Educação Física.
Resumo: Justificativa: A Ginástica Geral permite a ampliação e contextualização de diferentes
práticas corporais, abarca em sua pratica o conjunto das várias modalidades de ginástica,
envolvendo elementos da dança, circo, capoeira, enfim, diversas manifestações da cultura
corporal. Abordando as artes circenses, podemos apresentar um conteúdo proposto pelas DCEs,
que poderá contribuir com experiências corporais significativas, favorecendo

a ampliação do

repertório motor e expressivo do educando. Objetivo: Analisar como a ginástica geral com foco
nas praticas circenses pode ser desenvolvida na educação física escolar, visando possibilidades
de intervenção para o trato com o conhecimento gímnico na escola. Metodologia: A metodologia
utilizada será a critico-superadora. A partir dos princípios da metodologia citada, desenvolveremos
atividades que possibilitem um conhecimento contextualizado, crítico e transformador, onde
apresentaremos propostas para que os educandos vivenciem as atividades corporais, tanto
naquilo que possuem do “fazer” corporal, quanto na “reflexão” sobre o sentido/significado desse
mesmo fazer.
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DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: CLAUDIA MEDEIROS
ORIENTADOR: MARILENE CESARIO
IES: UEL

Artigo
Título: Dança como conteúdo disciplinar da Educação Física
Palavras-chave: Dança. Educação física. Escola.
Resumo: O foco deste trabalho foi dedicado a um tema na área de Educação Física que
apresenta a Dança como um dos saberes a serem ensinados no currículo escolar. Considerando
o ensino de Dança nas escolas como um conteúdo da Educação Física a ser ensinado na escola
é necessário que a mesma seja fundamentada a partir da relação entre o corpo, a Dança e a
sociedade para que haja uma compreensão e assim uma possível mudança de comportamento.
Neste estudo, foram desenvolvidas atividades teóricas e práticas, com o intuito de apresentar os
diferentes conteúdos da dança para os estudantes em idade escolar. Os dados selecionados
serviram como referência, e contribuíram para uma reelaboração do nosso próprio conhecimento,
com o objetivo de redimensionar as nossas crenças/valores e, assim, compreender, por meio da
Dança, a realidade social da qual fazemos parte. Ao se analisar, refletir, observar e discutir sobre
os sentidos e significados, foi possível compreender como um trabalho direcionado e especifico
trouxe um conhecimento tanto para o professor como para os alunos, obtendo assim uma visão
sobre a Dança de Salão de como ela surgiu e foi sendo incorporada nos diversos meios sociais. O
trabalho foi finalizado com uma Mostra de Dança de Salão realizada no referido colégio, que
refletiu todo esforço dos alunos no aprendizado de diversos ritmos da dança de salão.

Produção Didático-pedagógica
Título: Dança como conteúdo disciplinar da Educação Física
Palavras-chave: Dança. Educação física. Escola.
Resumo: Esta Unidade Didática é dedicada a um tema na área de Educação Física que
apresenta a Dança para o conteúdo curricular. Considerando o ensino de Dança nas escolas
como um conteúdo da Educação Física a ser desenvolvido, é necessário que a mesma seja
fundamentada a partir da relação entre o corpo, a Dança e a sociedade para que haja uma
compreensão e assim uma possível transformação da realidade. Neste trabalho, serão
desenvolvidas atividades teóricas e práticas, com o intuito de transmitir o sentido da Dança e,
consequentemente, a Dança de Salão como expressão corporal na sociedade. Este trabalho será
direcionado a uma Mostra de Dança de Salão que será realizada no referido colégio. Ao se
analisar, refletir, observar e discutir sobre os sentidos e significados, os aspectos positivos e
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negativos, obter-se-á uma visão de diferentes ângulos sobre as questões da Dança de Salão. Os
dados selecionados servirão como referência, e contribuirão para uma reelaboração do nosso
próprio conhecimento, com o objetivo de redimensionar as nossas crenças e, assim,
compreender, por meio da Dança, a realidade social da qual fazemos parte.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: CLAUDINO TRENTIN
ORIENTADOR: INACIO BRANDL NETO
IES: UNIOESTE

Artigo
Título: Jogos cooperativos e competitivos nas aulas de educação física
Palavras-chave: educação física; aulas; cooperação; competição; valores.
Resumo: Este artigo é o resultado de uma Intervenção Pedagógica do PDE (Programa de
Desenvolvimento Educacional), do Estado do Paraná, realizada com uma turma de 5ª Série do
período matutino do Colégio Estadual Marechal Gaspar Dutra, do município de Nova Santa Rosa,
Pr. O tema envolve a cooperação e o objetivo foi analisar a utilização dos Jogos Cooperativos nas
aulas de Educação Física, verificando se os alunos incorporariam esses jogos e observando suas
opiniões sobre os mesmos, pois na maioria das atividades que realizavam, a competição estava
presente e excluía os menos habilidosos. A pesquisa foi descritiva e a metodologia utilizada foi à
prática de 10 (dez) aulas com jogos e atividades competitivas e 10 (dez) com jogos e atividades
cooperativas. O instrumento utilizado foi um questionário com 12 (doze) questões sobre os jogos
cooperativos e competitivos, que os alunos responderam no final destas aulas. No geral os
resultados foram muito significativos, pois os alunos entenderam que os jogos cooperativos
devem fazer parte das aulas de Educação Física, porque possibilita a reflexão e a vivência de
valores humanos que não estão presentes na competição e são importantes para a convivência
harmoniosa e pacífica entre as pessoas.
Produção Didático-pedagógica
Título: Jogos cooperativos e competitivos nas aulas de educação física
Palavras-chave: cooperação; competição, valores; jogos.
Resumo: Com esta pesquisa pretendemos analisar sobre a utilização dos Jogos Cooperativos
nas aulas de Educação Física Escolar, pois a maioria das atividades que fazem parte das aulas
refere-se à competição e refletem valores que remetem os alunos a situações em que uma
pequena minoria alcança êxito enquanto uma grande maioria só encontra decepções; seja numa
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partida de futsal, numa coreografia de ginástica, numa dança de salão ou em qualquer luta. Os
Jogos Cooperativos proporcionam uma forma diferente dos alunos experimentarem os jogos,
relacionar-se com os colegas e descobrirem ou redescobrirem valores tais como: o respeito ao
outro, a solidariedade, a confiança, o jogar com o outro e não contra o outro, gentileza, alegria,
fraternidade, compreensão, gratidão, generosidade, flexibilidade, honestidade, paz, integridade,
responsabilidade e parceria. O objetivo geral da pesquisa será analisar se através da introdução
de atividades e jogos cooperativos, nas aulas de Educação Física, alunos da 5ª Série, serão
capazes de incorporar e praticar valores e ações cooperativas. Após a implementação do projeto
junto aos alunos, os mesmos responderão a um questionário com 12 questões, sobre o que eles
sentiram de diferente sobre os jogos cooperativos e competitivos, e qual alternativa que gostariam
que fossem aplicadas nas aulas de educação física.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: CLEDIOMAR MIRANDA
ORIENTADOR: FLAVIA ANGELA SERVAT
IES: UNICENTRO

Artigo
Título: As teorias de transferência de aprendizagem, aplicadas ao ensino de esportes coletivos:
aspectos táticos
Palavras-chave: Aprendizagem. Esportes coletivos. Praxiologia. Transferência de aprendizagem.
Resumo: Verificar se o ensino pautado pelas teorias de transferência de aprendizagem e
praxiologia motriz possibilita aos alunos do ensino médio compreenderem a similaridade das
táticas empregadas nos jogos de futsal e basquetebol. As teorias de transferência de
aprendizagem tiveram o embasamento nos estudos de Bayer e Magill e a praxiologia motriz teve
sua âncora em Parlebás. A elaboração da proposta de trabalho priorizou uma modalidade com
grande aceitação no local de intervenção, o futsal, e uma com pouca aceitação, o basquetebol.
Aplicou-se então 16 aulas a alunos de uma escola de campo, onde as intervenções iniciaram pelo
sistema defensivo do futsal e na sequencia estes conceitos serviram de base para o trabalho do
basquetebol. A metodologia empregada evidenciou a transferência de aprendizagem, através de
questionário estruturado e relato dos alunos.
Produção Didático-pedagógica
Título: As teorias de aprendizagem motora aplicadas ao ensino de esportes coletivos: aspectos
táticos
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Palavras-chave: Basquetebol; Esportes coletivos; Futsal; Transferência de aprendizagem.
Resumo: Este caderno didático tem como objetivo geral, apresentar as teorias de transferência
de aprendizagem como uma alternativa para incrementarmos nossas possibilidades didáticas, no
ensino de jogos coletivos. Para isto apresenta-se uma síntese dos conceitos de transferência de
aprendizagem, por BAYER e MAGILL, além da classificação esportiva proposta por Parlebás
(praxiologia motriz). Estes textos procuram dar subsídio para uma proposta de transferência de
aprendizagem não do gesto motor, mas das aplicações táticas em esportes coletivos, tendo por
base as semelhanças na estrutura dos jogos. Para finalizar fazemos uma análise sobre a
utilização da transferência de aprendizagem aplicada aos jogos coletivos em geral e mais
enfaticamente abordamos a transferência entre as modalidades futsal e basquetebol, a qual
sugerimos algumas atividades.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: CLEIDE DE FATIMA DALA PEDRA CADAN
ORIENTADOR: IEDA PARRA BARBOSA RINALDI
IES: UEM

Artigo
Título: O circo da escola: um espetáculo construído por alunos
Palavras-chave: Educação Física. Ginástica. Práticas Circenses.
Resumo: O estudo foi desenvolvido com o objetivo de buscar a viabilidade e a adequação das
práticas circenses no contexto da ginástica geral, como conteúdo da educação física, rompendo
uma visão meramente motriz e com, isso contribuir para a discussão de uma metodologia para o
ensino da arte circense nas aulas de educação física. A pesquisa foi realizada em uma turma de
alunos do Programa Viva Escola do Colégio Igléa, localizado na cidade de Cianorte. Partindo da
metodologia históricocrítica, foram ministradas 32 aulas distribuídas em 4 unidades: Unidade I - O
circo (História do circo, o circo no Brasil, Um novo circo, Escola, educação física, ginástica e
circo); Unidade II - Ginástica (Ginástica de solo; Ginástica geral ou ginástica para todos e
Ginástica rítmica; Unidade III - Malabares (Bolas, arco, swing, claves, devil stick ou bastão chinês
e diabolo e Equilíbrio (Pé na lata e perna de pau) e Unidade IV - Teatro (Jogo de ator, palhaço e
dança). A pesquisa qualitativa se deu por meio de observação e registro em diário de campo,
relato de alunos, pais e professores. A análise do material, em conjunto com aplicação das aulas,
nos permitiu realizar importantes reflexões sobre o tema. Verificou-se que a arte circense deve ser
tratada pela educação física, acima de tudo, como um conhecimento relativo à cultura corporal a
ser trabalhado, o que garante a abordagem desta manifestação artística de forma
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contextualizada e vinculada a seus significados. Entretanto, o estudo indica que a presença do
circo no âmbito escolar não deve ter como objetivo principal o aprendizado técnico, mas sim
promover o contato com a arte circense, visando sua compreensão e valorização, podendo ainda
possibilitar

Produção Didático-pedagógica
Título: O circo da escola: um espetáculo realizado por alunos
Palavras-chave: Educação Física. Ginástica. Circo.
Resumo: Sendo a escola lugar de transmissão e produção de saberes, conhecimentos e cultura,
a presença das práticas circenses no trato com a ginástica geral no contexto escolar,
particularmente na educação física, deve ser orientada a fim de trazer novos significados ao
corpo, à expressão e cultura corporal, que constituem parte do patrimônio cultural da humanidade.
As práticas circenses constituem uma alternativa motivadora e lúdica para se explorar os
conteúdos da ginástica geral de maneira diversificada, ampla e expressiva. Assim acreditamos
que podemos pensar na possibilidade de viabilizar o “circo da escola”, que deve ter como principal
objetivo o acesso às práticas circenses nas aulas de educação física, visando a compreensão e a
valorização desta manifestação da cultura corporal, além de organizar espetáculos para a
comunidade. Resolvemos produzir este caderno pedagógico por meio de pesquisa bibliográfica,
com o propósito de enriquecer ainda mais o processo ensino-aprendizagem, estimular a
participação, e também dar sustentação teórica aos professores que atuam na rede estadual
trabalharem a ginástica geral com práticas circenses em suas aulas.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: CLEONICE VICCARI
ORIENTADOR: INACIO BRANDL NETO
IES: UNIOESTE

Artigo
Título: O esporte voleibol nas aulas do ensino fundamental: aprendizagem significativa através de
ações cooperativas
Palavras-chave: Educação Física. Escola. Pedagogia da Cooperação. Voleibol.
Resumo: Este artigo mostra os resultados de um projeto de intervenção do Programa de
Desenvolvimento Educacional do Paraná (PDE), desenvolvido na cidade de Cascavel no Colégio
Estadual Professor Victorio Emanuel Abrozino, com o tema voleibol, com o objetivo de analisar os
resultados obtidos na realização das aulas de Educação Física no Ensino Fundamental com o
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conteúdo esporte, utilizando a pedagogia cooperativa. A pesquisa foi descritiva e os sujeitos foram
51 discentes de 5ª e 6ª séries e dois docentes e uma pedagoga. O instrumento utilizado para a
obtenção das informações foi um questionário com três questões fechadas, aplicado após as
aulas e entrevista com os docentes e pedagoga. Os principais resultados mostraram que a
maioria dos alunos gostou das atividades cooperativas e, na opinião dos docentes e da pedagoga,
elas devem ser mais aplicadas e estes se propõe a fazê-lo e incentivá-lo.

Produção Didático-pedagógica
Título: O esporte voleibol nas aulas do ensino fundamental: aprendizagem significativa através de
ações cooperativas
Palavras-chave: jogos cooperativos; esportes; educação física escolar.
Resumo: Este material didático tem como tema a aprendizagem significativa no esporte voleibol
através de ações cooperativas. Será desenvolvido para professores de 5º e 6º série para usarem
no ensino do esporte voleibol. De forma geral, tem como objetivos propor alternativas para as
aulas de voleibol baseando-se em ações cooperativas, inclusivas (para todos) e reflexivas. Os
resultados esperados estão relacionados à mudança de comportamentos e de valores dos alunos
e dos docentes, desviando de valores e comportamentos exageradamente competitivos em favor
dos cooperativos, fazendo que aconteça a solidariedade, a ajuda, a compreensão, o aumento da
auto estima, a inclusão, a reflexão e outros. O que se quer também é levar em conta o que a
própria Diretriz Curricular do Estado do Paraná coloca sobre conteúdo estruturante esporte, isto
é, que o esporte não seja apenas praticado, mas seja entendido como uma atividade
teórico/prática e um fenômeno social que, tem várias manifestações e abordagens, e todos os
alunos tem o direito de acesso e de reflexão sobre sua prática.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: CLERI MARIA HAMMERSCHMIDT LUCHESE
ORIENTADOR: FLAVIA ANGELA SERVAT
IES: UNICENTRO

Artigo
Título: Educação Física no Ensino Médio, enfocando o elemento articulador Cultura Corporal e
Saúde.
Palavras-chave: Atividade Física; cultura corporal; saúde.
Resumo: O estudo intitulado \"Educação Física no Ensino Médio, enfocando o elemento
articulador Cultura Corporal e Saúde\",foi desenvolvido durante o período destinado ao Programa
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de Desenvolvimento Educacional-PDE, sendo aplicado para um grupo de 30 alunos do Ensino
Médio em um Colégio da rede pública do Estado do Paraná. O presente estudo teve como
objetivo investigar a prática da atividade física praticada pelo grupo em atividades rotineiras, tendo
em vista o combate ao sedentarismo, considerado no mundo contemporâneo um dos mais
importantes fatores para a manutenção da saúde. Para a implementação foram utilizadas variadas
estratégias tais como palestras, vídeos, visitas a sites, e a aplicação do Questionário Internacional
de Atividade Física-IPAQ-Versão 6,que originalmente foi desenvolvido com finalidade de estimar o
nível de prática habitual de atividade física de populações de diferentes países. Os dados obtidos
no questionário estão apresentados na forma de tabelas seguidas das respectivas análises.
Produção Didático-pedagógica
Título: Educação Física no Ensino Médio, enfocando o Elemento Articulador Cultura Corporal e
Saúde.
Palavras-chave: Educação Física. Atividade Física. Nutrição.
Resumo: A presente produção Didática entende que a disciplina de Educação Física deverá
contribuir na formação de hábitos e atitudes favoráveis nas pessoas. Pretende-se desta forma que
os alunos compreendam a importância da Atividade Física aliada a uma alimentação saudável.
Para o desenvolvimento da Unidade buscou-se a partir do elemento articulador Cultura Corporal e
Saúde determinar atividades que levem em conta a possibilidade de que os alunos aliem a
atividade física a hábitos alimentares saudáveis. Os recursos a serem utilizados são sites da rede
que são de domínio público,utilização de leituras a partir do Livro Didático público de Ed.Física,
textos e palestras feitos por um profissional da área de Ed.Física que atua em academia e uma
Nutricionista,bem como a explanação do professor regente,acerca do tema. Dentre as atividades
propostas farão análise da pirâmide alimentar e de atividade física na qual poderão se auto avaliar
e verificar como esta sua alimentação e atividade física em seu cotidiano. Todas as atividades
serão registradas para posterior exposição e apreciação da Comunidade Escolar no
Estabelecimento de Ensino.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: CLERY TEREZINHA GOMES
ORIENTADOR: NILTON MUNHOZ GOMES
IES: UEL
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Artigo
Título: A presença do aluno com deficiência física (paraplegia e tetraplegia) nas aulas de
educação física de 5ª série na modalidade basquetebol do ensino regular
Palavras-chave: Inclusão. Deficiência Física. Basquetebol. Educação Física.
Resumo: O objetivo deste trabalho foi discutir propostas metodológicas para a inserção de alunos
com DF (paraplegia e tetraplegia) na modalidade de basquetebol nas aulas de Educação Física
regular a partir das perspectivas de alunos sem deficiência. O estudo se caracteriza como
pesquisa qualitativa do tipo descritiva, no qual foi aplicado um questionário aberto contendo 3
questões subjetivas, para 30 alunos de 5ª série da rede estadual, em duas etapas, anterior e
posterior a aplicação do projeto. Os resultados mostraram que antes da aplicação do projeto,
quase todos os alunos achavam que uma pessoa com deficiência física só poderia jogar
basquetebol se pudesse mexer com os braços e as mãos, mas não concordavam que uma
pessoa DF (paraplégica/tetraplégica) que não anda e não mexe os braços, pudesse jogar
basquetebol. Mas após a aplicação do projeto, todos os alunos com exceção de um, concordaram
com a possibilidade dessas pessoas participarem do jogo de basquetebol, bem como
apresentaram atividades pedagógicas visando a participação desses alunos deficientes físicos
nas aulas de basquetebol e participarem do processo ensino aprendizagem.
Produção Didático-pedagógica
Título: A presença do aluno com deficiência física (paraplegia/tetraplegia) nas aulas de Educação
Física de 5a série na modalidade de Basquetebol
Palavras-chave: Inclusão; paraplegia; tetraplegia; basquetebol.
Resumo: Considerando a Resolução 13/2009 (Diretrizes Operacionais para o atendimento
educacional especializado) que garante a \"obrigatoriedade da matrícula dos alunos, público-alvo
da Educação Especial na Escola comum do ensino regular\" e a Política Nacional de Educação
Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (Brasil, 2008) que destaca que a \"educação
inclusiva assume espaço central no debate acerca da sociedade contemporânea e do papel da
escola na superação da lógica da exclusão [...] que busca criar alternativas para superá-las\", o
presente trabalho se justifica pela necessidade de buscar alternativas práticas neste processo de
inclusão nas aulas de educação física, especificamente, na modalidade de basquetebol, com a
presença de alunos com deficiência física - DF (paraplegia e tetraplegia). O presente trabalho tem
como objeto apontar possíveis estratégias de ensino para o jogo de basquetebol nas aula de
educação física com a presença de alunos com DF (paraplegia/tetraplegia) na perspectiva do
aluno sem DF. O trabalho terá como estratégia a apresentação da temática para alunos de 5ª
série do ensino regular onde estes, deverão em pequenos grupos, discutir a condição destes
alunos com DF e juntos apresentarem sob sua ótica, estratégias de participação dos alunos com
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DF no jogo da modalidade em questão Visto que muitos professores ainda sentem algumas
dificuldades para incluir alunos com DF em suas aulas de educação física por diferentes motivos,
convido os professores da área, a estarmos juntos discutindo e buscando alternativas na
resolução deste problema ora em questão.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: CLOVIS JOSE CANTU
ORIENTADOR: BRUNO SERGIO PORTELA
IES: UNICENTRO

Artigo
Título: O esporte como um meio para redução da indisciplina e violência
Palavras-chave: indisciplina; violência; escola.
Resumo: O projeto trata de uma tentativa na redução da indisciplina e violência no meio escolar.
A disciplina de Educação Física, caracteristicamente na escola, desenvolve-se de forma coletiva.
Este fator proporciona a possibilidade de intervenção e orientação do como conviver em grupo,
administrando as adversidades. Para a consecução deste objetivo, no entanto, é necessário
utilizar-se de métodos alternativos. Eles visam auxiliar o aluno no seu desenvolvimento social,
utilizando o esporte como um dos meios para solucionar o problema da violência no ambiente
escolar, não de forma competitiva, mas sim como um agente integrador, visando à diminuição da
violência através das atividades esportivas. Estabelecer um novo paradigma gerador de
mudanças

de

comportamento,

um

motivador

para

ampliação

dos

relacionamentos,

estabelecendo-se, de forma coerente, o respeito, a convivência, a confraternização e o aumento
do círculo das amizades. Para termos subsídios e meios para mensurar e chegar a dados
comprovados foi desenvolvido entre os alunos das 5a e 6a séries do ensino fundamental, duas
séries (turnos) de jogos socioeducativos envolvendo as modalidades de futsal para o masculino e
“caçador/mata-mata” para o feminino. Entre as séries (turnos) foram realizadas orientações sobre,
(in) disciplina, violência, agressões físicas e morais, relacionamento, respeito, convivência,
coleguismo e atitudes antiesportivas. Ficou evidente que após as orientações em salas de aulas
entre as duas fases (turnos), houve uma significativa melhora no relacionamento entre os alunos,
alunos/professores/funcionários. A incidência de atos de indisciplina e violência reduziu em
55,84%. Embora o universo pesquisado seja pequeno, mas pode-se observar que a melhora nos
itens trabalhados ficaram bem evidentes.
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Produção Didático-pedagógica
Título: Utilizar o esporte como meio de redução de indisciplina e violência.
Palavras-chave: Indisciplina. Violência. Escola.
Resumo: A Indisciplina e a Violência são atos graves, não só no ambiente escolar, mas é o
reflexo e/ou se reflete em todo entorno social. A indisciplina e a violência escolar, representadas
em suas mais diversas formas, crescem assustadoramente e têm preocupado não só a
comunidade escolar, mas também a sociedade como um todo. A escola, como ambiente de
convivência e geração de valores, agrega a possibilidade de intervir neste processo, contudo, para
que isto se concretize necessário se faz compreender como e quando ela acontece e quais suas
razões. Material Didático Pedagógico na Escola. (em elaboração). A ideia principal é desenvolver
jogos entre as turmas de 5º e 6º séries, com ambos os sexos, nas modalidades de futsal para os
meninos e “caçador”e voleibol para as meninas. As equipes serão formadas aleatoriamente. Os
jogos serão desenvolvidos em dois turnos de aproximadamente oito jogos em cada turno. Serão
elaboradas duas tabelas para conceituar indisciplina e violência, com os conceitos de ótimo - bom
e regular. No intervalo do primeiro para o segundo turno, promoveremos palestras e orientações
sobre os seguintes temas: Qual a finalidade dos jogos; Respeito com os colegas; Disciplina;
Atitudes críticas e Regras de convivência. Serão realizados levantamentos junto com a
coordenação do estabelecimento de Ensino, de todas as fichas de acompanhamento dos alunos
envolvidos nos jogos, dos anos de 2009 e 2010, para também serem avaliados por esse
instrumento. Após realizadas essas etapas, serão tabuladas as três tabelas e feito o levantamento
dos resultados obtidos.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: DAGOBERTO RODOLFO BEGALI
ORIENTADOR: ELZA MARGARIDA DE MENDONCA PEIXOTO
IES: UEL

Artigo
Título: Possibilidade de contribuição da educação física no melhoramento da aprendizagem das
disciplinas curriculares.
Palavras-chave: Prontidão; aprendizagem; educação física.
Resumo: Neste trabalho tentamos resolver uma questão difícil, existente em quase todas as
escolas do país, que é o baixo rendimento escolar dos alunos. Escolhemos uma turma da 7ª série
do Colégio Estadual José de Anchieta de Arapongas - PR, pois se tratava da turma mais
problemática entre as 7ªs séries do Colégio, considerando aproveitamento, desinteresse,
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desatenção e baixo rendimento, para aplicar este projeto, tentando resolver esta situação com a
utilização da disciplina de educação física como carro chefe. Através da obra de Levy Vygotsky,
procuramos mostrar o que é a aprendizagem e como ela se produz, para depois desenvolver um
trabalho relacionado na concentração e atenção dos alunos. Sempre levando em conta que o
aluno aprende melhor estando sempre em contato com a realidade, o meio ambiente e com as
outras pessoas. Conforme o termo que Vygotsky usa em russo (obuchenie), que significa
“processo de ensino aprendizagem”. Procuramos ver qual a contribuição da educação física para
melhorar esta concentração e atenção dos alunos, através de estudos teóricos de como é a
aprendizagem e como ela se produz, os obstáculos que as crianças enfrentam, desenvolver
situações fisiológicas para eles e criar um programa favorável de educação física que
possibilitasse ao aluno alcançar estes objetivos. E após a aplicação deste programa chegamos à
conclusão de que isto é possível de ser realizado, pois a melhora de rendimento total na turma em
questão foi significativamente positiva, com um índice mínimo de reprovação dos alunos e uma
grande melhora na sua atenção às várias disciplinas curriculares.

Produção Didático-pedagógica
Título: Possibilidade de contribuição da educação física no melhoramento da aprendizagem das
disciplinas curriculares.
Palavras-chave: Prontidão; aprendizagem; educação física.
Resumo: Encontramos nas escolas hoje em dia, um baixo rendimento escolar, o que é indicativo
de problemas de aprendizagem. Os problemas de aprendizagem, passam pela estrutura do
sistema de ensino, pela estrutura familiar e social e pela formação dos próprios alunos. Interfere
na aprendizagem, o apoio que as crianças encontram em casa; o apoio dos professores das
diferentes matérias; o apoio da estrutura escolar. Considerando todos estes fatores determinantes
da aprendizagem, perguntamos se as aulas de educação física podem contribuir para o
melhoramento da concentração e da atenção para a aprendizagem entre os alunos das séries
finais do ensino fundamental (7ª série). Pretendemos desenvolver uma unidade didática de 22
aulas, tratando do tema aprendizagem, em uma linguagem acessível aos alunos desta série, mas
utilizando-se dos conhecimentos disponíveis sobre o que é a aprendizagem e como ela se produz.
Nosso objetivo é produzir material pedagógico que oriente aos professores de educação física a
discutir com as crianças - que participarão efetivamente do processo - e com os professores das
outras disciplinas, a partir de Vygotsky, o que é a aprendizagem e como ela se produz.
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DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: DALVA FERREIRA
ORIENTADOR: MATHIAS ROBERTO LOCH
IES: UEL

Artigo
Título: Nível de flexibilidade dos músculos isquiotibiais em alunos da sétima série de uma escola
estadual de Londrina, PR
Palavras-chave: Educação física. Alongamento. Flexibilidade.
Resumo: A flexibilidade é considerada um dos componentes da aptidão física relacionada à
saúde, sendo que bons níveis de flexibilidade estão associados à menor chance de lesões e
encurtamentos musculares, bem como à maior capacidade de realização das atividades diárias. O
presente estudo teve por objetivo verificar o nível de flexibilidade dos músculos isquiotibiais, em
alunos do Ensino Fundamental II de uma escola pública de Londrina, PR. O grau de flexibilidade
foi determinado por meio do Teste de Sentar e Alcançar que avalia a flexibilidade dos músculos da
região da coluna e músculos posteriores dos membros inferiores. Os resultados demonstram que
sessenta e seis por cento dos alunos do gênero feminino e dezoito por cento do gênero masculino
não atenderam os critérios estabelecidos, e foram classificados como tendo baixa flexibilidade.
Vale lembrar que não deve ser objetivo principal da Educação Física escolar melhorar a aptidão
física dos alunos, mas sim pedagogizar conteúdos relacionados à saúde (aí incluídos a
flexibilidade) para que os alunos adquiram conhecimento, valores e atitudes positivas em relação
à prática de atividades físicas ao longo de toda a vida.

Produção Didático-pedagógica
Título: Alongamentos como Base para as Aulas Práticas de Educação Física
Palavras-chave: Flexibilidade. Promoção da Saúde. Encurtamento muscular.
Resumo: Verificar o nível de flexibilidade em alunos nas aulas de Educação Física, aprofundando
o referencial teórico sobre a prática de exercícios de alongamento, ações de saúde e flexibilidade,
especialmente em adolescentes.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: DANIEL DIAS
ORIENTADOR: MIGUEL A. DE FREITAS JR
IES: UEPG
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Artigo
Título: (RE) DESCOBRINDO A AFRICA: O Jogo Mancala como possibilidade pedagógica nas
aulas de Educação Física
Palavras-chave: Cultura Negra. Diversidade. Mancala.
Resumo: O objetivo do presente estudo é trabalhar a Cultura Africana, enquanto uma
possibilidade pedagógica para as aulas de Educação Física. Partindo do que foi estabelecido na
Lei 10639/03, esta atitude poderá auxiliar para o estabelecimento de novas relações étnicoraciais, onde a escola será pensada como um espaço de socialização e transformação social que
terá o professor como mediador deste processo, auxiliando para que haja a desconstrução de
estereótipos possibilitando uma abordagem positiva da participação do negro na construção da
história e cultura do Brasil. Para alcançar esse objetivo, optou-se em trabalhar com um dos jogos
de

tabuleiro tradicional da cultura africana. A pesquisa para esse projeto teve como foco

metodológico a abordagem qualitativa e sua utilização se justificou pelo fato da análise

do

problema e das definições dos objetivos propostos estarem em conformidade com a
compreensão e interpretação dos fenômenos analisados. As transformações foram percebidas
nas relações sociais promovidas através de praticas pedagógicas que contemplaram o respeito, e
a valorização da diversidade étnico-cultural no espaço escolar.
Produção Didático-pedagógica
Título: (Re) descobrindo à Africa: O Jogo Mancala como possibilidade pedagógica
nas aulas de Educação Física
Palavras-chave: Não disponível.
Resumo: Não disponível.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: DANIEL JOAQUIM
ORIENTADOR: KARINA DE TOLEDO ARAUJO
IES: UEL

Artigo
Título: Dança na aula de educação física: ensino do estilo hip-hop na 5a série do ensino
fundamental
Palavras-chave: Cultura. Dança. Educação Física. Hip-Hop.
Resumo: O conteúdo dança tematizado nas aulas de Educação Física na escola busca explicitar,
além dos movimentos de diferentes tipos de dança e de como dançar, os motivos que levam as
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pessoas a dançarem e o sentido da dança em nossa cultura. O objetivo desse estudo é o de
identificar os conhecimentos acumulados pelos educandos sobre o hip-hop, oportunizando,
reconhecer e aprofundar as diferentes expressões culturais que se inserem na cultura brasileira;
estabelecendo relação entre a História da Dança e o significado do ensino na Educação Física;
discutindo os aspectos culturais de diferentes estilos de dança, entre eles o hip-hop; verificando a
percepção dos alunos da 5ª Série acerca do estilo de dança hip-hop nas aulas de Educação
Física; abordando as especificidades do estilo hip-hop durante a aula de Educação Física na 5ª
série. A metodologia fez uso de intervenção pedagógica com estudo do ritmo, funk, rap, com os
vídeos e grafite. Conclui-se que essa foi uma oportunidade de apresentar um tema, através do
qual foi possível discutir pensamentos, sentimentos e a realidade de cada um, enquanto ser
humano. As atividades práticas permitiram um momento de socialização ímpar, pela liberação de
sentimentos e preconceitos tão precocemente enraizados. Dos conteúdos trabalhados na
disciplina Educação Física, o Hip-Hop foi o que trouxe maiores revelações, pois como os alunos
se identificaram a música e suas letras, a dança e seus movimentos, e as expressões

na

grafitagem, faz com que permaneça o desejo de trabalhar esse conteúdo de modo permanente
no contexto escolar.
Produção Didático-pedagógica
Título: Caderno Pedagógico sobre Dança: Hip-hop
Palavras-chave: Educação Física. Dança. Hip-hop.
Resumo: É importante destacar que os alunos, mesmo àqueles que gostam de dançar, nem
sempre conhecem a origem das danças. Entretanto, conhecer as danças e as expressões
corporais que dela participam é um ponto de partida para conhecer os valores de diversas culturas
e o significado que atribuem as suas danças. Portanto, o objetivo desse estudo é o de identificar
os conhecimentos acumulados pelos educandos sobre o hip-hop, oportunizando resgatar,
reconhecer e aprofundar as diferentes expressões culturais que se inserem na cultura brasileira;
estabelecendo relação entre a História da Dança e o significado do ensino na Educação Física;
discutindo os aspectos culturais de diferentes estilos de dança, entre eles o hip-hop; verificando a
percepção dos alunos da 5ª Série do Ensino Fundamental de uma escola pública acerca do estilo
de dança hip-hop nas aulas de Educação Física; abordando as características e especificidades
do estilo hip-hop durante a aula de Educação Física na 5ª série. A metodologia utilizada será a
pesquisa bibliográfica, com acesso a livros, periódicos e material disponível em sites
especializados e bases de dados online; e pesquisa de campo na escola em estudo, com
aplicação de questionários.
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DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: DANIELE SIMIONI
ORIENTADOR: FABIO MUCIO STINGHEN
IES: UTFPR

Artigo
Título: Jogos e Brincadeiras como uma experiência de ensinar e aprender no ensino fundamental
Palavras-chave: Jogos. Brincadeiras. Cultura. Cooperação.
Resumo: O presente artigo tem como objetivo relatar o resultado da prática das ações
pedagógicas sobre \"Jogos e Brincadeiras como uma experiência de ensinar e aprender no ensino
fundamental\" desenvolvidas em aulas de Educação Física com alunos da 6.ª série do Ensino
Fundamental do Colégio Estadual Presidente Abraham Lincoln. As ações tiveram como objetivo a
realização de atividades diversificadas a partir das cinco unidades contidas em um caderno
pedagógico que inclui práticas no âmbito da ludicidade, atendendo a proposta das Diretrizes
Curriculares para a Educação Básica. Ao longo da implementação foram desenvolvidas
atividades, com intuito de resgatar os jogos e brincadeiras tais como pega-pega, mãe-cola,
esconde-esconde, queimada, alerta, entre outras que fazem parte do patrimônio cultural dos
alunos. Criou-se um acervo de jogos e brincadeiras, a fim de que os alunos vivenciassem diversas
atividades que já passaram por várias gerações e nem sempre são valorizados nos dias de hoje,
tanto na escola como fora dela, em virtude do ritmo acelerado da vida moderna, falta de espaço
nas residências, evolução da prática de jogos eletrônicos, entre outros motivos envolvidos nas
transformações presentes no comportamento de crianças e adolescentes no que tange ao ato de
brincar e jogar. Ao aplicar as atividades pôde-se constatar que é possível trazer para as aulas de
Educação Física o conteúdo Jogos e Brincadeiras como uma prática permanente, pois os alunos
demonstraram durante a aplicação das atividades muita motivação, alegria, realização,
cooperação e compreenderam que as aulas podem ser diferentes, não se limitando somente a
esportes com bola.
Produção Didático-pedagógica
Título: Jogos e Brincadeiras como uma experiência de ensinar e aprender no Ensino
Fundamental.
Palavras-chave: jogos; brincadeiras; cultura; cooperação.
Resumo: O material pedagógico apresenta uma metodologia voltada para o conteúdo dos Jogos
e Brincadeiras, com o intuito de resgatar com a comunidade escolar a cultura relacionada ao
conteúdo proposto, e possibilitar aos educandos experiências através do Lúdico, auxiliando-os na
construção e na formação para o desenvolvimento humano e social.
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DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: DARCICLY DE SOUZA JUNQUEIRA
ORIENTADOR: VIDAL PEREZ
IES: FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DO PARANÁ

Artigo

Título: Xadrez: Ludicidade nas Estratégias de Aprendizagem
Palavras-chave: Xadrez. Estratégias. Aprendizagem. Lúdico. Criatividade.
Resumo: Neste mundo de constantes transformações estimular o aluno à organização do
pensamento com abrangência e profundidade e à tomada de decisões com autonomia através do
raciocínio lógico ao invés da simples memorização de dados, é de fundamental importância no
processo de ensino e aprendizagem. Este trabalho demonstra a importância das estratégias para
a aprendizagem do jogo de xadrez e suas múltiplas possibilidades, através de atividades lúdicas
que motivam e vão ao encontro do interesse dos educandos e foi desenvolvido no Colégio
Estadual Rocha Pombo de Morretes, litoral do Paraná, na 5ª série do Ensino Fundamental. A
formação lúdica se assenta em propostas que valorizam a criatividade, o cultivo da sensibilidade,
a busca da afetividade, a nutrição da alma, proporcionando aos educadores e educandos
vivências lúdicas, experiências corporais e intelectuais que se utilizam da ação do pensamento e
da linguagem, tendo no jogo de xadrez sua fonte dinamizadora. A metodologia utilizada foi a
técnica de investigação, através de pesquisas bibliográficas e na execução da implementação do
projeto, foram desenvolvidas aulas teóricas e práticas em sala de aula com o uso de materiais
didáticos e por atividades pedagógicas diversificadas. No início do projeto somente 19% dos
alunos sabiam jogar xadrez e ao final 94% tinham aprendido a jogar e aprimoraram habilidades
como concentração, raciocínio lógico, poder dedutivo, autodisciplina, autocontrole, afetividade
entre outras, ficando evidenciado a validade e a importância deste projeto.
Produção Didático-pedagógica
Título: Xadrez: ludicidade nas estratégias de aprendizagem
Palavras-chave: xadrez; ludicidade; aprendizagem.
Resumo: A escola tradicional, centrada na transmissão de conteúdos, não comporta um modelo
de aprendizagem lúdica. A ludicidade é uma necessidade do ser humano em qualquer idade e não
pode ser vista apenas como diversão. O desenvolvimento do aspecto lúdico como estratégia
facilita a aprendizagem, o desenvolvimento pessoal, social e cultural, colabora para uma boa
saúde mental, prepara para um estado interior fértil, facilita os processos de socialização,
comunicação, expressão e construção do conhecimento. Como objetivo temos a inclusão do
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conteúdo xadrez, na 5ª série do Ensino Fundamental, no Colégio Estadual Rocha Pombo de
Morretes, através de atividades lúdicas nas estratégias de aprendizagem. A metodologia utilizada
foi a técnica de investigação, através de pesquisas bibliográficas e na implementação do projeto,
serão desenvolvidas aulas teóricas e práticas, em sala de aula e no laboratório de informática,
com a utilização de materiais didáticos pedagógicos.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: DEISE SUSANA CLAUDINO
ORIENTADOR: ANDRE L. F. RODACKI
IES: UFPR

Artigo
Título: Tai Chi Chuan como prática pedagógica-Equilíbrio/Movimento
Palavras-chave: concentração, flexibilidade, propriocepção, cultura corporal.
Resumo: O ensino da Educação Física tem como base a Cultura Corporal, cultura essa que se
refere às relações do homem com a natureza, com ele mesmo e com o outro, com a necessidade
de reconhecer, conquistar novos espaços e celebrar. As lutas e as artes marciais representam a
diversidade e a cultura e surgiram da real necessidade de um povo de representar o seu momento
histórico. O objetivo deste trabalho é proporcionar durante as aulas regulares de Educação Física,
o contato com a arte marcial Tai Chi Chuan, fazendo destes momentos uma oportunidade de
aprimoramento pessoal, utilizando essa arte marcial como ferramenta pedagógica com vistas a
aprimorar as virtudes do educando e determinar os efeitos sobre a concentração, proriocepção e
flexibilidade dos adolescentes. A pesquisa foi realizada em uma turma de 5ª série no período
diurno. A metodologia empregada foi pesquisa-ação. Para mensurar a flexibilidade e a
propriocepção

foi

utilizado

à

fotogrametria

e

para

concentração

foi

utilizado

testes

psicofisiológicos.
Produção Didático-pedagógica
Título: Tai Chi Chuan como prática pedagógica-Equilíbrio/Movimento
Palavras-chave: Diversidade, equilíbrio, concentração, flexibilidade, propriocepção.
Resumo: Este material está sendo elaborado como parte integrante do Programa de
Desenvolvimento Educacional (PDE), da Secretaria do Estado do Paraná. É uma produção
didática na disciplina de Educação Física, destinada aos professores e alunos do ensino
fundamental e médio, cujo objetivo é evidenciar teoricamente o Tai Chi Chuan como uma
importante arte marcial, e propor atividades práticas. Este material propõe uma aproximação aos
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subsídios de interação fundamentação teórico-prático, para que colabore na construção de um
processo pedagógico mais eficaz propiciando aos professores embasamento e uma aproximação
maior com esta arte marcial. O tema será apresentado através de uma fundamentação teórica
para reflexão e a organização de sugestões de atividades práticas direcionadas as quais serão
apresentadas neste material e em mídia disponível no Portal da Educação.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: DIVALDO LUIZ DOS SANTOS
ORIENTADOR: SERGIO LUIZ CARLOS DOS SANTOS
IES: UFPR

Artigo
Título: A Introdução do Esporte de Raquete nas Escolas Publicas tendo o Badminton como
modalidade.
Palavras-chave: Ambiente. Badminton. Esporte de Raquete.
Resumo: O presente trabalho está relacionado a oportunizar os esportes de raquete devido ao
predomínio nas escolas públicas de práticas que conyemplam mais os membros inferiores por
conta da força cultural do fitebol dentro e fora das escolas. O Badminton é um esporte pouco
conhecido da comunidade escolar. O objetivo é criar uma ambientação em torno da modalidade,
onde o aluno possa inserir enquanto jogo, resgantando criatividade, história, traços de
informações, participação em eventos e possibilidades de melhorar e ampliar seu acervo motor. A
abordagem metodológica foi a pesquisa ação devido o não conhecimento dos alunos em relação
à modalidade Badminton. Criou-se um ambiente de imersão para o aluno nesta modalidade para
produzir momentos de reflexão sobre a importância da atividade como movimento historicamente
aprendido. Os resultados dessa atividade foi a motivaçâo com que os alunos trabalharam esse
conteúdo, através da HQ, das oficinas e de como são capazes de criar, participar, desenvolver o
senso crítico quando solicitados através de novos conteúdos.
Produção Didático-pedagógica
Título: Badminton através da HQ
Palavras-chave: História em quadrinhos; desenhos; Badminton; enredos narrados.
Resumo: A elaboração da história em quadrinhos ( HQ) será esclarecido aos estudantes “O que é
uma HQ”, mostrando que são histórias em quadrinhos com enredos narrados quadro a quadro por
meio de desenhos e textos que utilizam o discurso direto, característico da língua falada. Assim,
justifica-se a pesquisa pelo interesse de demonstrar como as estratégias de organização de um
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texto falado são utilizadas na construção da história em quadrinhos, que possui em seu texto
escrito, características próximas a uma conversação face a face, além de apresentar elementos
visuais complementadores à compreensão, tornando este estudo bastante prazeroso, pois a
leitura de uma HQ causa no leitor um determinado fascínio devido à combinação de todos esses
elementos. Os objetivos que norteiam este trabalho são os de analisar as características do texto
falado na linguagem das histórias em quadrinhos, verificando de que forma a oralidade é
representada em texto escrito e, ainda, de que maneira os elementos das HQs são representados
no auxílio da compreensão da narrativa. Conhecer o histórico e regras do Badminton como um
esporte de raquetes bem como efetivar o esporte com uma disputa entre os grupos formados
durante o processo de execução das atividades. O tema Badminton será desenvolvido pelos
alunos do Ensino Médio consultando uma Webquest e produzindo uma HQ para divulgação do
esporte de raquetes. Ao final o tema será abordado na pratica com partidas de Badminton entre os
grupos.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: DORIANE RIZZO
ORIENTADOR: KARINA DE TOLEDO ARAUJO
IES: UEL

Artigo
Título: O folclore brasileiro mediado pelo conteúdo dança nas aulas de educação física no ensino
médio
Palavras-chave: Dança. Ensino Médio. Escola. Folclore
Resumo: Este artigo trata de um dos conteúdos da educação física escolar a dança, desenvolvido
com alunos da 1ª série do curso de formação docente no Colégio Estadual Barbosa Ferraz, no
município de Ivaiporã/PR. Seu objetivo é apresentar alternativas de como resgatar o folclore
brasileiro uma tradição cultural que resiste em algumas regiões do país, podendo ser trabalhado
na educação física de modo a potencializar o trato com a dança numa dimensão histórica frente
às transformações sociais. A experiência com a dança, seu estudo,bem como o aprofundamento
cultural, foram proporcionados aos alunos, sendo utilizado levantamento de dados antes e após
os estudos, técnicas de observação e discussão das transformações pelas quais passam as
culturas. A história registra com abundancia as transformações pelas quais passam as culturas,
neste sentido é isso que ocorrem com as danças folclóricas. Ao passar dos anos elas são
transmitidas de geração a geração e contribuem na perpetuação, produção de conhecimento e
transformações sociais bem como, para análise e efeitos sobre o patrimônio cultural da
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humanidade. O resultado dos trabalhos revela que a dança folclórica pode ser trabalhada na
educação física escolar. No entanto, a atitude dos envolvidos tornar-se-à conduta essencial para
que mudanças gerem outro olhar para a dança no contexto educacional.
Produção Didático-pedagógica
Título: Dança Folclórica
Palavras-chave: Dança; folclórica; brasileira.
Resumo: Esta unidade tem por objetivo contribuir para a aprendizagem da educação física de
maneira significativa. Assim, buscaram-se estratégias de ensino e aprendizagem para a
construção do conhecimento e no desenvolvimento das habilidades cognitivas, motoras e afetivas
relacionadas ao conteúdo Dança, em específico as danças populares e folclóricas. Este material
foi elaborado para o primeiro ano do ensino médio integrado formação de docentes, em
consonância com as orientações contidas nas Diretrizes Curriculares de Educação Física do
estado do Paraná, mas também pode e deve ser direcionado para outros níveis de ensino
conforme os objetivos relacionados a cada série nível. Como é sabido, o folclore brasileiro é muito
rico e tem uma grande diversificação em todo território. As manifestações folclóricas fornecem um
rico material a ser explorado.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: DOTILDE GESSER MATTEI
ORIENTADOR: CARMEM ELISA HENN BRANDL
IES: UNIOESTE

Artigo
Título: Educação física escolar: possibilidades do trabalho com o elemento articulador
corporeidade a partir do conteúdo ginástica
Palavras-chave: Educação Física. Corporeidade. Ginástica.
Resumo: O presente artigo faz parte das atividades do Programa de Desenvolvimento
Educacional da Secretaria de Educação do Estado do Paraná. Tem como objetivo geral identificar
de que maneira o conteúdo Ginástica nas aulas de Educação Física pode contribuir para o
desenvolvimento da corporeidade, no que diz respeito ao conhecimento das possibilidades
corporais. A metodologia para desenvolvimento do mesmo constou de quatro etapas. A primeira
foi uma pesquisa bibliográfica. Na sequência, elaboração de um material didático-pedagógico
referente ao conteúdo Ginástica Aeróbica e Localizada e do elemento articulador corporeidade.
Após, a etapa de implementação, ou seja, a aplicação de práticas pedagógicas do conteúdo
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ginástica, levando os alunos a refletirem sobre suas possibilidades, dificuldades e as diferenças
corporais a partir do material didático elaborado. E, para finalizar, uma pesquisa junto aos alunos
para identificar se o conteúdo ginástica trouxe contribuições para a compreensão de sua
corporeidade, mais especificamente das próprias possibilidades corporais. Participaram do projeto
os alunos do primeiro ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Arnaldo Busato, Ensino
Fundamental e Médio, do Município de Verê - NRE - Francisco Beltrão - Paraná, totalizando 103
alunos pertencentes a três turmas. Constatou-se que o conteúdo Ginástica nas aulas de
Educação Física contribuir significativamente para o desenvolvimento da corporeidade no que
tange ao conhecimento das possibilidades corporais.
Produção Didático-pedagógica
Título: Educação Física Escolar: Possibilidades do trabalho com o elemento articulador
corporeidade a partir do conteúdo ginástica.
Palavras-chave: Educação Física. Ginástica. Corporeidade. Corpo.
Resumo: Este material didático tem por objetivo auxiliar o trabalho dos professores em seu dia a
dia na sala de aula, pois traz temas de grande relevância, podendo ser trabalhados de diversas
formas, estimulando a participação e principalmente a aprendizagem dos alunos identificando de
que forma o conteúdo Ginástica nas aulas de Educação Física podem contribuir para o
desenvolvimento da corporeidade, no que diz respeito ao conhecimento das possibilidades
corporais. Dentro desta unidade didática se encontram dois textos, o primeiro abordando a
corporeidade e o segundo a ginástica enquanto conteúdo da educação física escolar e atividades
proposta de que poderão ser utilizadas nas aulas de educação física do ensino médio.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: DULCE IGNOCHEVSKI
ORIENTADOR: CARLOS ALEXANDRE MOLENA FERNANDES
IES: FACULDADE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E LETRAS DE PARANAVAÍ

Artigo
Título: A importância dos recursos tecnológicos no processo ensino-aprendizagem da educação
física escolar
Palavras-chave: recursos tecnológicos; educação física escolar; uso reflexivo das mídias.
Resumo: A tecnologia esta presente na maioria, senão em todas as esferas da sociedade
contemporânea, o que conduz a muitas mudanças em diferentes dimensões no mundo. A escola e
professores não podem estar alheios a este processo, a integralização dos recursos tecnológicos
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disponíveis nas aulas pode ser uma ferramenta importante para se instrumentalizar o aluno a ter
um contato mais reflexivo em relação às mídias. O uso do computador nas escolas jamais
substituirá o papel do professor, contudo, será para este um valioso instrumento pedagógico. As
aulas teóricas de Educação física tem sido um ponto de dificuldade para a maioria dos
professores da disciplina, pois a aceitação observada da parte dos alunos quando as aulas são
práticas e ministradas em quadras poliesportivas não é a mesma quando as aulas são ministradas
em sala. O presente trabalho justificou-se diante da necessidade da Educação Física escolar
utilizar novos mecanismos para abordagem de seus conteúdos teóricos que pouco se têm
trabalhado no âmbito escolar, neste contexto, o uso de recursos tecnológicos poderia se tornar
uma importante ferramenta didático-pedagógica para a educação física escolar e aperfeiçoar o
processo de ensino aprendizagem.
Produção Didático-pedagógica
Título: A Tecnologia e sua Relação com o Processo Ensino Aprendizagem na Educação Física.
Palavras-chave: Tecnologia, Processo Ensino-Aprendizagem, Educação Física.
Resumo: Essa Unidade Didática justifica-se diante da necessidade de aproximar a educação
física e as novas tecnologias, permitindo ao docente ministrar os conteúdos teóricos e práticos de
forma mais concreta e inter-relacionados, quebrando o paradigma dicotômico entre a teoria e a
prática que há anos se observa na educação física escolar. Considerando então a importância de
se conhecer e saber utilizar os recursos tecnológicos na educação física esta unidade didática tem
como objetivo disponibilizar um suporte pedagógico e bibliográfico para auxiliar e fundamentar o
professor a desenvolver suas aulas, propiciando a aquisição de conhecimentos, estimulando o
aluno para a produção ideológica, a reflexão, a superação, a interação, e o desenvolvimento de
uma nova consciência, assumindo um posicionamento crítico perante a sociedade. O
desenvolvimento desta intervenção se dará em três momentos: Inicialmente será feita uma
sondagem sobre o conhecimento do aluno sobre o assunto a ser estudado. Em seguida, se
apresentará os conteúdos selecionados utilizando recursos tecnológicos como ferramenta
didático-pedagógica e por fim realizar-se-á uma avaliação do conhecimento produzido e da
viabilidade da proposta didática apresentada.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: DULCE MARA DE FATIMA RIZZARDI DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: HERRMANN VINICIUS DE OLIVEIRA MULLER
IES: UFPR
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Artigo
Título: O lazer e suas ações educativas para alunos do ensino médio
Palavras-chave: Processo escolar, lazer, ensino médio.
Resumo: Este artigo teve como propósito o estudo do lazer para jovens do ensino médio, do
Colégio Bento Munhoz da Rocha Neto, em Curitiba/PR, a partir da perspectiva crítico superadora.
Desta forma pretendemos analisar a possibilidade da utilização do lazer como instrumento
pedagógico no processo de construção/reflexão da cultura corporal em um ambiente escolar.
Através de discussões e reflexões procuramos compreender o lazer enquanto prática pedagógica
e social e assim criar ações que permitam a cultivar um potencial educativo e atender os alunos.
Produção Didático-pedagógica
Título: O lazer e suas contribuição educativas para jovens do ensino médio
Palavras-chave: Processo escolar; lazer; ensino médio.
Resumo: Este projeto tem como propósito o estudo do lazer para jovens do ensino médio, no
Colégio Bento Munhoz da Rocha Neto, a partir da perspectiva crítico-superadora. Desta forma
pretendemos construí-lo na perspectiva de refletir através da organização pedagógica, buscando
percebê-lo enquanto necessidade social. O que se deseja é estabelecer uma reflexão que auxilie
na compreensão do lazer enquanto prática pedagógica e social, assim se faz necessária a
discussão acerca das ações voltadas para ampliação da prática de lazer dos jovens no âmbito
escolar. Com essa temática no sistema escolar pretende-se implementar práticas e atividades
ligadas ao lazer, vivenciando dentro da escola, e que essas ações permitam cultivar um potencial
educativo e atender os alunos como um todo, satisfazendo seus interesses para motivá-los a
participar com liberdade e autonomia de suas escolhas. É na escola que podemos alterar as
tendências, colocar a educação como um dos processos transformadores, onde o lazer deve estar
presente.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: ECIO IVAN VERONA
ORIENTADOR: CHRISTINE VARGAS LIMA
IES: UNICENTRO

Artigo
Título: O Jogo Cooperativo como proposta alternativa nas aulas de Educação Física no combate
a violência
Palavras-chave: Educação Física. Jogos Cooperativos. Violência.
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Resumo: O estudo trata da utilização de Jogos Cooperativos como uma proposta alternativa para
combater a violência nas aulas de Educação Física. A competição exagerada leva o aluno a nível
elevado de stress gerando as agressões, tanto verbal como física. Trata-se de um estudo de
abordagem qualitativa, com a utilização de uma Pesquisa-Ação com desenvolvimento e
intervenção do Professor PDE. Partiu-se do desafio de refletir e modificar procedimentos e
atividades que são utilizadas frequentemente nas aulas de educação física, principalmente os
jogos competitivos que geralmente geram agressões, para uma proposta alternativa através dos
Jogos Cooperativos. Neste sentido, foram realizadas pesquisas bibliográficas sobre os Jogos
Cooperativos, com influencia nas atividades que pode diminuir a violência entre os alunos. Foram
também determinadas algumas ações a serem executadas, selecionados Jogos e aplicados nas
aulas de Educação Física para os alunos da sétima série do Colégio Estadual São João. Através
dessa pesquisa, foram realizadas discussões no Grupo de Estudos (GTR) com professores da
rede do Estado do Paraná.

Produção Didático-pedagógica
Título: O jogo cooperativo auxiliando no combate a violência.
Palavras-chave: Jogos Cooperativos. Violência. Educação Física.
Resumo: O OAC é um tipo de material didático que pode ser utilizado pelos professores em
situações específicas, próprias do processo ensino-aprendizagem, objetivando viabilizar meios
para a busca da qualidade teórica metodológica. Devido a sua importância como meio para
sociabilizar os conhecimentos pesquisados sobre Jogos Cooperativos, optou-se por produzir o
Objeto de Aprendizagem Colaborativa - OAC, abordando temas relacionados à Educação Física
com ênfase no estudo dos Jogos Cooperativos como uma pedagogia auxiliar no processo de
aprendizagem e combate a violência. Por meio de pesquisas bibliográficas e aprimoramento dos
conhecimentos adquiridos ao longo da carreira de professor, busca-se centrar a atenção nas
atividades que podem ser desenvolvidas na prática, com a intenção de melhorar a metodologia de
trabalho em sala de aula e proporcionar formas diferenciadas para a minimização da violência,
objetivando assim um melhoramento do processo de ensino e aprendizagem.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: EDEONICE CERINI
ORIENTADOR: EVANDRA HEIN MENDES
IES: UNIOESTE
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Artigo
Título: Avaliação em Educação Física Escolar
Palavras-chave: Avaliação; prática pedagógica; Educação Física.
Resumo: Este projeto de intervenção buscou entender e refletir os pressupostos teóricos que
embasam o processo de avaliação efetivado na disciplina de Educação Física, identificando como
alunos e professores de uma escola pública estadual do Paraná, posicionam-se em relação à
avaliação da aprendizagem.

O projeto foi desenvolvido através de amplo estudo de revisão

bibliográfica que subsidiou as discussões dos cinco encontros realizados com professores e
posterior elaboração e aplicação de um questionário com perguntas abertas e fechadas aos
professores e aos alunos de 5ª à 8ª séries do Ensino Fundamental e 1º à 3º ano do Ensino Médio.
No total o projeto envolveu 314 alunos do Ensino Fundamental, 78 alunos do Ensino Médio e 07
professores de Educação Física. Em relação à prática avaliativa dos professores identificou-se
que os mesmos têm procurado afastar-se das formas mais tradicionais de entender o processo
avaliativo, buscando uma aproximação maior com as tendências pedagógicas mais atuais. Em
relação aos alunos observou-se que apresentavam certo entendimento quanto ao processo de
avaliação. Observaram-se de forma geral avanços significativos nas práticas de avaliação,
contudo, é através da constante troca de experiências dos profissionais desta área, que irão surgir
novos caminhos para uma prática de avaliação mais efetiva.
Produção Didático-pedagógica
Título: Avaliação em Educação Física Escolar
Palavras-chave: Avaliação; aprendizagem; Educação Física; Prática Pedagógica.
Resumo: O tema \"avaliação\" no âmbito escolar e principalmente na disciplina de Educação
Física, tem sido objeto de amplos estudos, pois gera inquietude e expectativas, devido a sua
complexidade. Nesse sentido, identifica-se que muitos professores dessa disciplina vem
apresentando dificuldades de entender e praticar a avaliação. De fato, muitas dessas dificuldades
estão relacionadas ao entendimento de que o conhecimento nesta disciplina é construído pela
criação de movimentos e pela apropriação de técnicas corporais. Contudo, alguns professores
exigem trabalhos teóricos, outros simplesmente aplicam uma prova no final do bimestre, em
relação a conteúdos sobre progressões pedagógicas, sistemas técnico-táticos e histórico das
modalidades esportivas, muitas vezes, estas desvinculadas da própria prática. Ainda, outra forma
de avaliação questionada e muito comum é a que usa como critério o comparecimento e
participação do alunos nas aulas de Educação Física. Sendo assim, a partir dessas
problemáticas, pretende-se através dessa unidade temática apresentar elementos teóricos e
reflexivos da avaliação da aprendizagem na Educação Física escolar, que possam contribuir com
os docentes dessa área para possíveis modificações na prática pedagógica cotidiana. Para tanto,
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foi realizada uma ampla pesquisa bibliográfica, identificando os conceitos e pressupostos teóricometodológicos do tema mais pertinentes e relacionados diretamente ao ambiente escolar.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: EDERSON CLAUDIO PEREIRA DE BARROS
ORIENTADOR: JOSE AUGUSTO VICTORIA PALMA
IES: UEL

Artigo
Título: Sistematização de conteúdos para o ensino da educação física nas séries finais do ensino
fundamental
Palavras-chave: Educação Física. Cultura Corporal. Currículo. Sistematização de Conteúdos.
Resumo: O presente artigo é um relato da aplicação de uma proposta de organização curricular
da Educação Física desenvolvida no Colégio Estadual Padre José Pires, este trabalho partiu da
necessidade e estabelecer uma proposta pedagógica que venha nortear a ação prática do
professor de Educação Física no que se refere à seleção e sistematização de conteúdos, visto
que a disciplina não tem seus conteúdos sistematizados, pois não existem critérios definidos que
possam favorecer uma organização curricular, ficando muitas vezes, os conteúdos da Educação
Física, distribuídos ao longo das séries, de acordo com o seu grau de complexidade de forma
desordenada e aleatória, sem critérios para a sua utilização e contextualização, o que contempla
parcialmente a enorme riqueza de manifestações corporais existentes e produzidas socialmente
ao longo dos anos. Assim ao elaborar uma proposta de sistematização de conteúdos para a
Educação Física objetivamos melhorar o processo ensino aprendizagem a fim de legitimar está
prática pedagógica no contexto escolar. Após sua aplicação concluiu-se a viabilidade da proposta
e que a tematização dos conteúdos é critério fundamental para a diferenciação dos conteúdos
estruturantes.
Produção Didático-pedagógica
Título: Sistematização de conteúdos para o ensino da educação física nas séries finais do ensino
fundamental
Palavras-chave: Educação Física. Cultura Corporal. Sistematização de Conteúdos.
Resumo: Este trabalho partiu da necessidade e estabelecer uma proposta pedagógica que venha
nortear a ação prática do professor de Educação Física no que se refere à seleção e
sistematização de conteúdos, visto que a disciplina não tem seus conteúdos sistematizados, pois
não existem critérios que possam favorecer uma organização curricular, ficando muitas vezes, os
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conteúdos da Educação Física, distribuídos ao longo das séries, de acordo com o seu grau de
complexidade de forma desordenada e aleatória, sem critérios para a sua utilização e
contextualização, o que contempla parcialmente a enorme riqueza de manifestações corporais
existentes e produzidas socialmente ao longo dos anos. Assim foi elaborada uma proposta de
sistematização para a Educação Física, com o objetivo melhorar o processo ensino aprendizagem
a fim de legitimar está prática pedagógica no contexto escolar.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: EDIPO ROGERIO TOZETTO
ORIENTADOR: MARCO ANTONIO SALLES ROSA
IES: UEPG

Artigo
Título: Aprendizagem motora e a prática de jogos pré-desportivos basquetebol
Palavras-chave: Aprendizagem motora; desenvolvimento motor; basquetebol.
Resumo: O objetivo deste trabalho foi desenvolver uma pesquisa literária levantando subsídios
teóricos e relatar uma experiência prática com a aplicação do projeto de intervenção pedagógica
na escola, tendo como objeto de estudo o tema “a influência de um programa motor para
aquisição de habilidades motoras fundamentais manipulativas”. A elaboração de uma unidade
didática foi requisito do Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE/PR, com atividades
pré-desportivas, onde foi catalogado

exercícios e fundamentos básicos na modalidade de

basquetebol. Os procedimentos metodológicos e didáticos adotados foram pesquisados em livros
da disciplina de Educação Física, especializados na área da Educação Motora e do Basquetebol,
adaptados conforme as condições de aplicabilidade encontradas na escola. A amostragem da
intervenção prática foi realizada com um total de 26 alunos, sendo 13 meninos e 13 meninas, com
idades entre 11 a 15 anos. O teste motor transversal, realizado inicialmente foi documentado em
vídeo e avaliado o patamar da fase motora em que os alunos se encontravam e que porcentagem
dos alunos não atingiram a fase de desenvolvimento correspondente, haja vista que de acordo
com as idades apresentadas todos deveriam estar na fase especializada. Os resultados
mostraram que uma parcela dos alunos ainda estariam na fase fundamental e que, portanto
deveriam receber uma atenção maior nas atividades específicas.
Produção Didático-pedagógica
Título: Aprendizagem motora e a prática de jogos pré-desportivos basquetebol
Palavras-chave: Aprendizagem motora; basquetebol; atividades manipulativas.
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Resumo: A presente Unidade foi elaborada como parte dos objetivos propostos pelo Programa de
Desenvolvimento Educacional (PDE) da Secretaria de Estado da Educação do Estado do Paraná
(SEED). A Unidade Didática destina-se a Professores de Educação Física que atuam no Ensino
Fundamental de 5ª e 6ª séries e tem por objetivo a pesquisa teórica e o desenvolvimento de
atividades práticas na busca da consolidação da aprendizagem motora de seus alunos, através de
exercícios voltados para a modalidade de basquetebol. Este trabalho servirá aos Professores de
Educação Física para o desenvolvimento de seus planejamentos de uma forma mais elaborada e
que traga uma contribuição aos alunos que apresentam maiores dificuldades motoras. O
Conteúdo Específico está de acordo com o que prevê as Diretrizes Curriculares da Educação
Básica da Secretaria de Estado da Educação do Paraná na Disciplina de Educação Física,
caracterizado no Conteúdo Estruturante Esporte, modalidade coletiva. Este conteúdo didático
pode conduzir os profissionais de Educação Física a rever seus métodos de aplicação de
conteúdos em seus planos de trabalho e modificar a forma de avaliação de sua disciplina para
com seus alunos, assunto tão discutido e polemizado durante décadas, mas que teve pouca ou
nenhuma modificação expressiva.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: EDMAR KAZUHIRO TASACA
ORIENTADOR: ERNANI XAVIER FILHO
IES: UEL

Artigo
Título: Implicações dos métodos global e parcial progressivo na aprendizagem do jogo de xadrez.
Palavras-chave: Método global; método parcial progressivo; xadrez.
Resumo: O jogo xadrez é um jogo milenar que encanta pessoas em todo mundo até nossos dias
e atualmente está muito presente nas escolas de ensino médio e fundamental, no qual
desempenha um papel educativo que atende às necessidades e metas da educação. O objetivo
deste estudo foi comparar o efeito do uso de diferentes métodos para o ensino do jogo de xadrez.
Foi investigado o resultado de dois métodos de ensino aprendizagem, Método Global e Parcial
Progressivo, quanto à eficiência na aquisição do conhecimento do jogo. Através deste estudo
conclui-se que o método global e o método parcial progressivo apresentaram eficiências
semelhantes no processo de aprendizagem do jogo de xadrez, não houve diferença
estatisticamente significativa que comprove a predominância de um método sobre o outro. Pois
ambos os métodos obtiveram a mesma eficiência em sua aplicação nas resoluções dos
problemas solicitados.
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Produção Didático-pedagógica
Título: Ensinando, Aplicando e Valorizando o Xadrez como Conteúdo da Educação Física Escolar
Palavras-chave: História. Tabuleiro. Peças;
Resumo: A presente unidade pedagógica diz respeito ao Jogo de Xadrez como conteúdo
estruturante da Educação Física, com algumas estratégias para um trabalho na perspectiva crítica
desta temática. Visa também ampliar o entendimento deste conteúdo, contribuindo na formação
dos (as) alunos (as) das escolas públicas estaduais do Paraná. Esta unidade torna-se relevante
na medida em que se fundamenta nas Diretrizes de Educação Física, favorecendo o aprender do
conteúdo Jogo de Xadrez no processo de ensino e aprendizagem nas aulas de Educação Física.
No qual estão elencados alguns objetivos específicos: discutir o Jogo de Xadrez na concepção
proposta pelas Diretrizes Curriculares, identificar quais as contribuições do Jogo de Xadrez no
processo de ensino e aprendizagem, compreender como foi construído historicamente, apresentar
alguns encaminhamentos metodológicos para o desenvolvimento deste conteúdo estruturante na
Educação Básica.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: EDSON PEREIRA DE ALMEIDA
ORIENTADOR: ILSE LORENA VON BORSTEL GALVAO DE QUEIROS
IES: UNIOESTE

Artigo
Título: A importância das brincadeiras e jogos tradicionais na educação física
Palavras-chave: Brincadeiras; criatividade; jogos tradicionais; educação física.
Resumo: Este estudo é um trabalho de conclusão Programa de Desenvolvimento Educacional do
Paraná - PDE (2009 - 2011). O principal objetivo foi propor e executar jogos e brincadeiras
tradicionais como parte do cotidiano escolar de nossos alunos, com o grupo escolhido (5ª serie,
turma única - 33 alunos) do Colégio Estadual Santos Dumont, distrito de Moreninha, município de
Santa Helena-PR, aplicando brincadeiras e jogos tradicionais na escola, auxiliando os educandos
na compreensão da cultura vivida pelos pais e avós, comparando como era antes e como é hoje.
Caracteriza-se em uma análise dos resultados de uma pesquisa de campo realizada com alunos,
pais e avós, quando coletaram informações junto à eles detectando como brincavam e jogavam
em sua infância, cujos resultados corrobora com a fundamentação teórica que mostra a
importância dos jogos e brincadeiras tradicionais aplicados nas aulas de Educação Física.
Também foram desenvolvidos aulas sobre brinquedos, jogos e brincadeiras tais como pião,
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peteca, perna de pau, bola de gude entre outros momentos de recreação e lazer. Conclui-se que
foi uma experiência agradável e relevante enquanto vivência de recreação e lazer, e deve ser
integrado na prática pedagógica dos profissionais de Educação Física, pois seu valor educacional
proporciona melhorias na aprendizagem e criatividade.

Produção Didático-pedagógica
Título: A importância das brincadeiras e dos jogos tradicionais na Educação Física
Palavras-chave: Jogos, Brincadeiras, Brinquedos, Jogos tradicionais.
Resumo: Jogo e brincadeira não devem ser considerados apenas pelo reconhecimento de seu
caráter recreativo, mas sim pelas várias aplicações a que ele se propõe, dentre elas o
desenvolvimento motor, social, cognitivo; não é possível separar artificialmente cognição,
afetividade e motricidade. É esse caráter que faz dos jogos e brincadeiras instrumentos tão
valiosos aos professores em geral, e em particular de Educação Física, para que percebam o
processo de aprendizagem como algo que implica a totalidade do sujeito. (VASCONCELLOS,
2010). Nos tempos que temos vivenciado o advento das tecnologias, e estendendo-as para o
aparecimento de vídeo games, software de jogos para entretenimento, destacando-se ainda a
influência crescente dos meios de comunicação de massa, o grande número de brinquedos
industrializados, observa-se o desapego de algumas crianças e adolescentes para os jogos
tradicionais, tais como: barra manteiga, queimada, jogo de pião, pedrinhas, amarelinha, entre
outros, que encantam e fazem parte do cotidiano de várias gerações de crianças. Alguns jogos
tradicionais dentre eles a amarelinha, por exemplo, continuam capazes de despertar a curiosidade
e o prazer das crianças nos dias de hoje. Se os jogos tradicionais têm força para atravessar o
tempo e o espaço, por que tão poucos conseguem atravessar os muros das escolas? Assim, a
questão básica deste trabalho se caracteriza em: Qual é a importância de se incluir brincadeiras e
jogos tradicionais enquanto conteúdo estruturante nas aulas de Educação Física escolar?

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: EGLY REGINA GONGORA
ORIENTADOR: MARIA TERESA MARTINS FAVERO
IES: FACULDADE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E LETRAS DE PARANAVAÍ

Artigo
Título: Problemas respiratórios e qualidade de vida em crianças e adolescentes que vivem
próximo a regiões canavieiras.
Palavras-chave: Problemas respiratórios; qualidade de vida, queima da cana de açúcar.
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Resumo: A produção canavieira no Brasil cresceu 21% entre 2001 a 2005. Entre os anos 1969 a
2005 aumentou de três para nove toneladas/homem/dia. A queima da cana traz prejuízos á saúde
coletiva e ao meio ambiente. Nos municípios próximos aos canaviais é registrado um grande
número de crianças e adolescentes com problemas respiratórios, ocasionado entre outros fatores
pela queima da cana para o corte. Este estudo foi desenvolvido com crianças e jovens e teve
como objetivo identificar quantitativamente o número de alunos com problemas respiratórios no
município de Paraíso do Norte a fim de elaborar propostas sobre a importância da atividade física
para a melhoria da qualidade de vida em crianças em idade escolar. Os dados foram obtidos em
pesquisa acadêmica a partir de entrevista estruturada aplicada aos alunos durante as aulas de
Educação Física nas Escolas públicas e particulares de Paraíso do Norte, bem como por meio de
entrevistas realizadas com os pais ou responsáveis das crianças matriculadas nas creches
localizadas no município. As Diretrizes Curriculares propõe que a Educação Física seja
fundamentada nas necessidades atuais de ensino e na realidade social da qual o aluno faz parte.
O resultado desta pesquisa mostrou que 11,12% dos alunos em idade escolar de Paraíso do
Norte são portadores de problemas respiratórios, salientando assim a necessidade de
conscientização de pais, alunos, professores e da comunidade em geral sobre os benefícios das
aulas de Educação Física para crianças e adolescentes portadores de problemas respiratórios,
decorrentes ou não da queima da cana de açúcar.
Produção Didático-pedagógica
Título: A queimada nos canaviais de paraíso do norte: contribuição da educação física na
melhoria da qualidade de vida da população
Palavras-chave: qualidade de vida;problemas respiratório; asma; atividade física.
Resumo: O ambiente em que vivemos tem grande influência em nossa saúde. Em nossa escola
nos deparamos com um grande número de crianças e adolescentes com problemas respiratórios,
em nosso município de maneira especial, convivemos com um agravante, a queima da cana para
o corte. A escola propõe a orientação a nossos alunos e pais de forma que gere um conhecimento
capaz de eliminar ou minimizar os efeitos que causam prejuízo a saúde. Durante as aulas de
educação Física observei que os alunos e pais têm o desconhecimento de como a atividade física
pode contribuir para prevenção de males respiratórios. As Diretrizes Curriculares propõe que a
Educação Física seja fundamentada nas necessidades atuais de ensino perante os alunos, na
superação de contradições e valorização da educação. tem como objetivo formar a atitude crítica
por meio da Cultura Corporal, além de informar aos alunos a necessidade de levar uma vida com
qualidade. esclarecendo que as “doenças respiratórias”, podem ser controladas e prevenidas se
os mesmos tiverem o conhecimento. A metodologia será: pesquisa, vídeos, palestras, atividades
práticas, textos sobre os problemas respiratórios.
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DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: ELIANA GOMES SANTANA
ORIENTADOR: SERGIO ROBERTO ABRAHAO
IES: UFPR

Artigo
Título: Cultura corporal e o uso de novas tecnologias: uma proposta pedagógica para o trabalho
com fotografia digital nas aulas de Educação Física.
Palavras-chave: Fotografia digital; imagem e comunicação; consciência corporal; Educação
Física escolar.
Resumo: O presente artigo é parte de um programa institucional de formação continuada (PDE),
onde sua intervenção e pesquisa tiveram como objetivo central a construção de uma proposta
pedagógica e metodológica para o trabalho com imagens, especialmente com fotografias digitais,
nas aulas de Educação Física na escola. A imagem é um elemento que nos acompanha
diariamente e, enquanto processo de comunicação, ela foi tomada no contexto dessa intervenção
como forma de oportunizar aos alunos o contato e confronto com sua própria imagem corporal,
que, ao ser registrada por meio de fotografias digitais, possibilitou a leitura, análise e reflexão
sobre os valores, sentidos e significados associados às suas construções corporais. Durante o
desenvolvimento das atividades, que aconteceram em um Colégio Estadual para surdos
localizado na cidade de Curitiba-PR, propusemos diversos e diferentes olhares sobre as imagens
nas aulas de Educação Física, incluindo, além da professora, também os estudantes como
responsáveis pelos registros fotográficos, que puderam ser realizados por meio de câmera
fotográfica digital e celulares, equipamento tão presente em nosso cotidiano. Além de promover
um momento direcionado à utilização positiva deste equipamento tecnológico no ambiente
escolar, o resgate dos valores humanos, através das fotografias, contribuiu na descoberta e
obtenção de novas significações relacionadas à corporalidade, favorecendo a rememoração e
reelaboração ao relançar o olhar sobre as experiências vividas nas aulas de Educação Física.
Produção Didático-pedagógica
Título: Cultura corporal e o uso de novas tecnologias: uma proposta pedagógica para o trabalho
com fotografia digital nas aulas de Educação Física.
Palavras-chave: Fotografia digital; imagem e comunicação; consciência corporal; Educação
Física escolar.
Resumo: Esta unidade didática é parte de um programa institucional de formação continuada
(PDE), e tem como objetivo central o apoio a proposta pedagógica e metodológica para o trabalho
com imagens, especialmente com fotografias digitais, nas aulas de Educação Física na escola. A
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imagem é um elemento que nos acompanha diariamente e, enquanto processo de comunicação,
ela será tomada no contexto desse projeto como forma de oportunizar aos alunos e alunas o
contato e confronto com sua própria imagem corporal, que, ao ser registrada por meio de
fotografias digitais, possibilitará a leitura, análise e reflexão sobre os signos, valores, sentidos e
significados associados às suas construções corporais. Durante o desenvolvimento do projeto,
proporemos diversos e diferentes olhares sobre as imagens nas aulas de Educação Física,
incluindo, além da professora, também os estudantes como responsáveis pelos registros
fotográficos, que poderão ser realizados por meio dos celulares, equipamento tão presente em
nosso cotidiano. Além de promover um momento direcionado à utilização positiva deste
equipamento tecnológico no ambiente escolar, espera-se poder contribuir, através das fotografias,
na descoberta e obtenção de novas significações relacionadas à corporalidade, favorecendo a
rememoração e reelaboração ao relançar o olhar sobre as experiências vividas nas aulas de
Educação Física. Os dados serão coletados com os alunos, por meio de observação participante
e registrados em diário de campo.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: ELIAS BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR
ORIENTADOR: FLAVIA ANGELA SERVAT
IES: UNICENTRO

Artigo
Título: Avaliação escolar: da teoria à prática.
Palavras-chave:

Avaliação.

Instrumentos

de

Avaliação.

Modalidades.

Avaliação

da

Aprendizagem.
Resumo: A iniciativa de produzir esta pesquisa está relacionada à percepção no cotidiano dos
professores, da dificuldade encontrada no momento de avaliar, com instrumentos que possam
efetivamente retratar o conhecimento adquirido pelo aluno. Procurou-se oferecer aos professores
instrumentos de avaliação diversificados e que abrangessem formatos diferentes de expressão
por parte dos alunos. Todos estes instrumentos foram fundamentados nas modalidades de
avaliação diagnóstica, formativa, somativa, dialógica e classificatória. Buscou-se primeiramente
identificar os instrumentos de avaliação mais utilizados pelos professores e concomitantemente
sugerir que utilizassem um instrumento diferente dos usados no dia a dia, na perspectiva de
oferecer aos alunos novas possibilidades de demonstração de suas habilidades e conhecimento.
A pesquisa utilizada foi a experimental, onde o pesquisador pode manipular os tratamentos para
provocar o acontecimento das coisas e uma situação de causa e efeito pode ser estabelecida.
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Foram sujeitos nesta pesquisa onze professores do ensino fundamental do Colégio Estadual
Castro Alves de Pato Branco, Paraná, que a aplicaram em seis turmas de quinta a oitava séries.
Como resultado obteve-se a identificação de quarenta e sete instrumentos de avaliação dos quais
cinco foram os mais citados para serem utilizados pelos professores, e cinco modalidades de
avaliação, descritas e fundamentadas na literatura. Concluiu-se que a utilização de instrumentos
de avaliação diversificados pode favorecer ao aluno e ao professor obterem resultados concretos
de aprendizagem.

Produção Didático-pedagógica
Título: Avaliação escolar: da teoria à prática
Palavras-chave: Avaliação; instrumentos; modalidades de avaliação.
Resumo: Acreditamos na relevância deste trabalho por ser a avaliação uma prática pedagógica
inserida no cotidiano da escola, e que pode causar dificuldades aos professores e equipe
pedagógica por não ser possível retratar, em apenas um único instrumento de avaliação, as
habilidades adquiridas pelos educandos. Este material pedagógico foi idealizado com o objetivo
de subsidiar os professores da rede estadual de educação do Paraná com modalidades de
avaliação e de instrumentos de avaliação pesquisados na literatura, para que analisem e possam
escolher os que melhor se adaptem à sua realidade escolar e a clientela atendida. A metodologia
a ser utilizada será com pergunta aos professores sobre o instrumento de avaliação que mais
utilizam, apresentação de instrumentos de avaliação encontrados na literatura e sugestão para
que utilizem um instrumento diferente do utilizado no dia a dia, colher suas opiniões sobre os
instrumentos apresentados e verificar que impressão obtiveram com a utilização deste outro
instrumento.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: ELIAS CARLOS PANICHI
ORIENTADOR: ANTONIO STABELINI NETO
IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ

Artigo
Título: A Educação Física no Contexto Escolar:Para quem ensinar e o que ensinar
Palavras-chave: Emancipação. Ética. Aprendizado. Sociedade.
Resumo: Este trabalho tem por objetivo contribuir para um maior esclarecimento e compreensão
da Educação Física, uma disciplina que busca o seu reconhecimento como ciência que estuda o
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corpo em movimento, que age, sente e sofre transformação. Tal disciplina está longe de ser
assimilada pelos profissionais que nela estão inseridos e também pelos educandos que saem da
escola sem ter conhecimento do seu próprio corpo, bem como de conteúdos como anatomia e
fisiologia, que fazem parte da nossa constituição corporal, e que passam despercebidos, ou seja,
são negligenciados, contribuindo para uma formação deficitária que não contempla o corpo como
forma de movimento e que sofre transformações internas e externas. Além disso, na maioria dos
casos, mesmo após vários anos na escola, o aluno não consegue vislumbrar o verdadeiro papel
das aulas de Educação Física, nem para sua formação acadêmica e muito menos para sua vida.
Produção Didático-pedagógica
Título: A Educação Física no Contexto Escolar: Para quem Ensinar e o que Ensinar
Palavras-chave: Cultura corporal, emancipação e transformadora.
Resumo: O presente trabalho tem a preocupação com o corpo e com os significados que o
mesmo assume na sociedade e, para que sejam desmistificados algumas perspectivas ingênuas
no trato com esta questão. Tal disciplina está longe de ser assimilada pelos profissionais que nela
estão inseridos e também pelos educandos que saem da sala de aula sem ter o conhecimento do
seu próprio corpo que sofre transformações internas e externas e, que o movimento é uma
necessidade básica do ser humano que o acompanha desde o nascimento permanecendo
enquanto há vida. Com base neste pressuposto, a escola precisa reavaliar o significado de
movimento, que tem sido concebido ao longo do tempo, essa concepção poderá ser configurada
não somente nas aulas de educação física, mas na educação como um todo. Entretanto é
possível entender, sob a influência das teorias críticas da educação, a necessidade de, em
relação à pratica pedagógica da educação física, discutir, questionar e ressignificar as atividades
corporais praticadas atualmente e, portanto, presente nas escolas. Desmistificar analisar e
direcionar o papel do professor de educação física na escola e, a sua participação como agente
transformador interferindo na vida do educando , oferecendo condições para torná-lo um cidadão
mais crítico, participativo e emancipado dentro do processo educacional, colaborando para a sua
mudança na sua comunidade e, como transformador da sua realidade social, é o papel da escola
que queremos.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: ELITON EDUARDO CANDIDO
ORIENTADOR: GILMAR DE CARVALHO CRUZ
IES: UNICENTRO
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Artigo
Título: O Futsal feminino e os preconceitos de gênero no ambiente escolar
Palavras-chave: Gênero. Preconceito. Futsal Feminino. Educação Física Escolar.
Resumo: O presente estudo procurou analisar se os preconceitos de gênero são os fatores
fundamentais para levar um certo número de alunos a não participar das aulas de Educação
Física, quando o conteúdo trabalhado, é o Futsal. Para isto, o objetivo foi investigar como se
configuravam as relações de gênero nas aulas de Educação Física Escolar, e se essas questões
influenciavam na participação ou não de alunos e alunas nas aulas, principalmente no conteúdo
Futsal, analisando qual o comportamento social e esportivo esperado para cada gênero. O
conteúdo Futsal foi o escolhido, por ser nesta atividade que os conflitos ficam mais evidentes e é o
momento onde os papéis dos grupos envolvidos ficam mais claros: os meninos lutando para
manter o domínio da atividade, as meninas, lutando por mais espaço e os professores e
professoras, lutando para equilibrar os conflitos nascidos neste momento. Em tais momentos fica
mais fácil debater o papel e o comportamento esperado para cada gênero, tanto no esporte como
na sociedade, e o papel do professor e da professora na superação ou manutenção destes
conflitos.
Produção Didático-pedagógica
Título: O futebol/futsal e os preconceitos de gênero no ambiente escolar
Palavras-chave: preconceito; futsal feminino; gênero.
Resumo: Neste estudo será discutida a questão do Futsal Feminino e as dificuldades que as
alunas (mulheres), encontram para a efetiva pratica desta atividade, e como os padrões de gênero
podem estar relacionados com esta dificuldade. Para uma melhor contextualização é necessário
que se estude as questões de gênero dentro do contexto escolar como um todo, pois, é dentro da
escola que meninas e meninos consolidam seus papéis, que podem construir suas identidades
individuais e de grupo e nesse espaço afloram preconceitos e verdades ditas naturais. Os
objetivos deste trabalho são: - Investigar como se configuram as relações de gênero nas aulas de
Educação Física e como isto acontece mais especificamente no conteúdo Futsal. A intervenção se
caracteriza por uma pesquisa de campo que irá utilizar algumas técnicas da pesquisa-ação
estratégica. A atividade irá ser realizada em três momentos: a apresentação, as atividades
práticas e o debate final.
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DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: ELIZABETH CAPRILHONE CARNIERI
ORIENTADOR: ANDRE L. F. RODACKI
IES: UFPR

Artigo
Título: A prática pedagógica do yoga na educação física escolar.
Palavras-chave: Yoga. Educação Física. Pesquisa.
Resumo: Yoga é a harmonia do indivíduo consigo mesmo, com a vida, com a natureza e com os
outros. A palavra Yoga deriva da raiz Yuj, que significa união, juntar. O ensino da Educação Física
tem como base a Cultura Corporal e sua prática fundamentada no Yoga pode ser um importante
atrativo nas aulas de Educação Física pelos benefícios físicos e mentais que podem ser
proporcionados. A abordagem pedagógica e filosófica propõe também a pesquisa científica,
buscando a comprovação efetiva dos benefícios através de testes de concentração e
propriocepção. Esta pesquisa foi realizada com a participação de duas turmas de 5ª série do
período diurno. A metodologia empregada foi pesquisa-ação. Para mensurar a propriocepção foi
utilizado à fotogrametria e para concentração foi utilizado Teste Psicofisiológico.
Produção Didático-pedagógica
Título: A prática pedagógica do Yoga na educação física escolar.
Palavras-chave: Yoga. Educação Física. Autoconfiança. Pesquisa.
Resumo: A palavra Yoga deriva da raiz Yuj, que significa união, juntar. Sua prática auxilia no
equilíbrio do metabolismo, melhorando a oxigenação através do método correto de respirar,
melhorando também a circulação sanguínea. O Yoga na educação física objetiva despertar no
aluno a consciência de si mesmo, contribuindo para torná-lo autoconfiante, aprendendo a relaxar,
fixar a atenção e aumentar a concentração, desenvolvendo a capacidade de ouvir, aprendendo a
controlar suas emoções e ansiedades, através das técnicas respiratórias, posturais e relaxamento,
colaborando para um melhor desempenho escolar do aluno e seu bem-estar integral. A prática
fundamentada no Yoga pode ser um importante atrativo nas aulas de Educação Física pelos
benefícios físicos e mentais que podem ser proporcionados. Este projeto além da abordagem
pedagógica e filosófica propõe também a pesquisa cientifica, buscando a comprovação efetiva
dos benefícios através de testes de concentração, flexibilidade e propriocepção.
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DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: EMERSON FUZETI ABATI
ORIENTADOR: ENEIDA MARIA TROLLER CONTE
IES: UNIOESTE

Artigo
Título: Vivendo o Lúdico na Educação Física
Palavras-chave: Jogos e brincadeiras. Lúdico. Educação Física.
Resumo: O ser humano nasceu para aprender, descobrir e apropriar-se de todos os
conhecimentos, desde os mais simples até os mais complexos, isso lhe garante a sobrevivência e
a integração na sociedade como ser participativo, crítico e criativo. Este Artigo, Vivendo o Lúdico
na Educação Física, propõe subsídios para auxiliar os professores da disciplina a fim de que
possam compreender a importância da educação lúdica no ensino fundamental. Outra
característica deste material está na percepção de que o uso do lúdico não deve acontecer de
maneira ingênua, sob forma de passatempo, brincadeira vulgar e diversão superficial. Aplicar
metodologicamente o lúdico no ensino da Educação Física pressupõe uma ação inerente a
criança, adolescente, jovem e no adulto e, aparece sempre como uma forma transacional em
direção a algum conhecimento, que se redefine na elaboração constante do pensamento
individual em permutações com o pensamento coletivo. Sabe-se que bem aplicado e
compreendido, os jogos e as brincadeiras contribuem concretamente para a melhoria do ensino
na qualificação e formação crítica do educando, de maneira satisfatória, garantindo a permanência
do aluno na escola, redefinindo valores para melhorar o relacionamento das pessoas e o direito da
cidadania. Este artigo descreve um trabalho que proporcionou o resgate de jogos e brincadeiras
vivenciados pelos pais e avós dos alunos, permeando a cultura local, atribuindo-lhes cunho
pedagógico.
Produção Didático-pedagógica
Título: Vivendo o Lúdico na Educação Física
Palavras-chave: Jogos e brincadeiras. Lúdico. Educação Física.
Resumo: A Unidade Didática, Vivendo o Lúdico na Educação Física, possibilita aos alunos a
compreensão da ludicidade como subsídio no seu desenvolvimento. Possibilitando ao professor
observar e intervir a partir da lógica da atividade lúdica, utilizando sempre os jogos e a
brincadeiras como facilitador na avaliação do aluno, que interagirá na sociedade e não apenas
como um corpo em movimento. Na construção das ferramentas pedagógicas, através de material
reciclável, durante as aulas de Educação Física. Será dada ênfase ao resgate de jogos e
brincadeiras já vivenciadas pelos pais e avós, os quais permeiam a cultura local em que ele vive
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atribuindo-lhes função pedagógica. Através de uma ação planejada, possibilitando uma avaliação
de caráter sócio-educacional, onde os mesmos poderão desenvolver sua própria cultura, através
da forma de jogar, de brincar e de aprender.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: ENARUCI DURSKI
ORIENTADOR: MARIA ANGELICA BINOTTO
IES: UNICENTRO

Artigo
Título: Ficha de avaliação física: uma proposta para o âmbito escolar
Palavras-chave: avaliação física; escolares; antropometria, desempenho motor e aptidão física.
Resumo: A implantação de uma sistemática avaliação em escolares na escola é de fundamental
importância, pois possibilita o acompanhamento do crescimento e a detecção prévia de possíveis
fatores de risco para o desenvolvimento de doenças, que atualmente tem início em idades cada
vez mais precoces, além de ser um instrumento que possibilita ao professor registrar de maneira
fácil e segura os resultados, evidenciando possíveis problemas de saúde dos alunos. Sendo
assim, o objetivo do estudo é propor um modelo de ficha de avaliação em escolares, a ser
aplicado por profissionais da educação física no âmbito escolar. O estudo foi realizado tendo como
participantes 103 alunos de ambos os sexos de 5ª a 8ª séries do ensino fundamental do Colégio
Estadual Prefeito Antonio Witchemichen. As medidas mensuradas foram: peso, estatura e
circunferências de quadril e cintura. Foi avaliado também o índice de flexibilidade, força de
membros superiores e inferiores, resistência abdominal e resistência geral, agilidade e velocidade
de deslocamento. Após a avaliação dos resultados constatou-se que as crianças e os
adolescentes apresentaram um bom desempenho na maioria das valências avaliadas, observouse níveis baixos de desempenho quanto à agilidade e velocidade nos escolares avaliados. Dados
estes que devem servir de parâmetro para que os profissionais de Educação Física da escola
planejem suas aulas considerando estas dificuldades detectadas. Sendo assim, a proposta da
ficha de avaliação física apresentou viabilidade e aplicabilidade no âmbito escolar bem como
detectou os aspectos mais frágeis dos escolares.

Produção Didático-pedagógica
Título: Ficha de Avaliação Antropométrica
Palavras-chave: avaliação antropométrica; escolares; educação física; saúde.
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Resumo: Sabendo que o profissional de Educação física não tem nenhum tipo de respaldo com
relação às condições de saúde dos alunos que participam das aulas de educação Física, este
trabalho propõe um modelo de ficha de avaliação o qual dará ao profissional de Educação Física
noções mínimas das condições de saúde de seus alunos. Além de proporcionar aos alunos um
conhecimento maior do seu corpo, de seus limites, e da superação destes limites. Existe também
as possíveis detecções de problemas de saúde, que quando descobertos poderão ser
encaminhados aos órgãos competentes. Serão realizados testes antropométricos, de aptidão
física, e desempenho motor. Os testes antropométricos serão realizados de maneira individual e
isolada, para que não causem constrangimentos junto aos outros colegas da turma. Todos os
trabalhos serão sempre supervisionados por uma pedagoga.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: ENEAS TADEU LARA DE ARAUJO
ORIENTADOR: FLAVIA ANGELA SERVAT
IES: UNICENTRO

Artigo
Título: Teto de vidro na quadra: Avaliação em Educação Física
Palavras-chave: Educação Física. Avaliação.
Resumo: O presente trabalho tratou de levantar questões acerca do processo avaliativo nas aulas
de Educação Física, considerando a preocupação em buscar um método de avaliação justo,
eficiente e integrado ao processo de ensino-aprendizagem desta disciplina. O trabalho foi
realizado partindo de uma base de dados, coletados mediante um questionário realizado junto aos
docentes da disciplina de Educação Física. Os dados coletados tiveram o objetivo de identificar a
forma como vem ocorrendo a avaliação, que critérios e instrumentos vem sendo utilizados, os
quais se constituíram em objeto de reflexão, análise e discussão possibilitando a verificação das
tendências pedagógicas que vem sendo praticadas nas escolas da rede estadual. O questionário
foi aplicado a um universo de doze professores, obtendo-se os dados necessários para a
elaboração do caderno temático que foi utilizado nos encontros realizados com os docentes.

Produção Didático-pedagógica
Título: Teto de vidro da quadra: Avaliação em Educação Física
Palavras-chave: Educação Física. Avaliação.
Resumo: Quem não tem teto de vidro que atire a primeira pedra e quem tem um modelo ideal de
avaliação em Educação Física que atire também. Utilizando-se de um ditado popular é que
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levantamos esta questão e nos perguntamos se os professores de Educação Física, nas suas
práticas avaliativas, já encontraram um método justo e eficiente, e ainda, que se encontre
integrado ao processo ensino-aprendizagem desta disciplina. Desta forma, partindo de tal
constatação, é que nos definimos pelo tema deste caderno temático, por acreditar que existam
possibilidades de transformar o ato de avaliar em um processo que reflita a preocupação com o
aprender, pois entendemos que da forma como vem ocorrendo o processo de avaliação na escola
não atende às expectativas dos educandos e gera uma situação de ansiedade no professor por
entender que há algo de errado na forma como este vem sido utilizado na escola.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: EVALDO MARTINS SANT'ANNA FILHO
ORIENTADOR: DARTEL FERRARI DE LIMA
IES: UNIOESTE

Artigo
Título: O papel do educador fìsico na prevenção de desvios posturais na fase escolar
Palavras-chave:

educação

postural;

ginástica

localizada;

alongamentos;

Programa

de

Desenvolvimento Educacional; Educação Física escolar
Resumo: Este artigo foi necessário para cumprir quesito obrigatório para conclusão das
atividades do Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE promovido pelo Governo do
Estado do Paraná. Neste artigo destaca-se o estilo de vida moderno como favorecedor do
sedentarismo e potencializador de problemas relacionados à postura corporal na fase escolar,
passando a integrar o rol de fatores de risco desencadeadores para as doenças crônicas não
transmissíveis. Para tanto, buscou-se implementar no âmbito escolar do Colégio Estadual Padre
Carmelo Perrone da cidade de Cascavel-Pr, a implantação de um programa de ações preventivas
e corretivas dos desvios da postura corporal com a finalidade de prevenir e mitigar estes agravos.
Neste artigo procurou-se inicialmente descrever a problemática da prevenção postural precoce na
fase escolar dentro da perspectiva do PDE. Posteriormente, relata como o Projeto Pedagógico foi
construído e implementado no referido colégio alvo. Encerra-se demonstrando os resultados do
plano piloto que sustentou o processo de implementação com as conclusões alcançadas.

Produção Didático-pedagógica
Título: A Educação Física no auxilio à Prevenção dos desvios posturais
Palavras-chave: Educação Postural. Ginástica Localizada. Alongamento.
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Resumo: Sabe-se que grande parte dos casos de desvios posturais nos adultos tem origem na
infância; e no fato de que seus pais, professores e responsáveis não darem a devida importância
aos hábitos que propiciam posturas inadequadas no decorrer do crescimento e do
desenvolvimento da criança. Tendo em vista que a educação física se volta à formação integral do
educando, saúde física e mental, relacionamento moral e social, pretende-se abordar o tema
desvios posturais na criança e adolescente. OBJETIVO GERAL: Este material informativo tem por
objetivo de levar ao aluno os conhecimentos referentes a prevenção de possíveis desvios
posturais em escolares em fase de crescimento e desenvolvimento. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Levar as crianças a vivenciarem na teoria e na prática experiências sobre os desvios posturais e,
a partir daí, conseguir junto a elas, os melhores resultados nestes desvios peculiares a cada
individuo; que o aluno entenda a necessidade de termos uma coluna vertebral saudável,
atentando para os possíveis instrumentos que afetam o seu bom funcionamento; propor um
protocolo de avaliação postural; propor um protocolo de alongamento e ginástica postural.
Primeiramente o trabalho será iniciado, com a Direção, equipe pedagógica e professores do
Colégio Estadual Padre Carmelo Perrone em Cascavel, onde será exposto o porquê do tema
escolhido e o porquê da necessidade da implementação de um Projeto de Intervenção na nossa
Escola. Faremos uma exposição e explanação pormenorizando cada item a ser trabalhado no
decorrer do projeto: Apresentaremos um protocolo de avaliação postural que será utilizado com os
alunos identificando possíveis desvios para encaminhamento médico se for o caso,e de ginástica
postural onde constam alongamentos e exercícios de ginástica localizada, que é o objeto de
estudo deste projeto.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: EVANDRA LUCIA CHICANOWSKI CASAGRANDE
ORIENTADOR: CARMEM ELISA HENN BRANDL
IES: UNIOESTE

Artigo
Título: Ginástica geral nas aulas de educação física escolar: a relação teoria e prática numa
perspectiva crítica
Palavras-chave: Educação Física. Prática Pedagógica. Ginástica. Ginástica Geral. Pedagogia
Histórico-crítica.
Resumo: O presente artigo atende à solicitação do Programa de Desenvolvimento Educacional PDE-2009. Trata-se da apresentação dos resultados de um projeto de intervenção pedagógica,
amparado teoricamente na perspectiva da Pedagogia Histórico-crítica e no material pedagógico
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produzido para este fim, com formato de Unidade Didática, intitulado: “Ginástica Geral: A relação
teoria e prática numa perspectiva crítica”. Teve por público alvo os alunos da 6ª série do Ensino
Fundamental, de um colégio estadual de Cascavel-PR. O objetivo foi repensar a prática
pedagógica da disciplina de Educação Física, pois se percebe nas aulas ainda há um
desencontro, especialmente no que diz respeito à relação teoria e prática e desta com o contexto
em que o aluno está inserido. Dessa forma, a professora pesquisadora dedicou-se a apurar o
impacto, os resultados alcançados e as dificuldades da implementação da prática da sala de aula,
no cotidiano escolar, de uma metodologia que supere a Educação Física Tradicional visando o
estudo do conteúdo estruturante: Ginástica, e o conteúdo básico: Ginástica Geral, tanto na
dimensão teórica quanto na dimensão prática. Podendo-se apurar dentre as suas conclusões que
um conhecimento historicamente produzido e sistematizado pode ser aprendido, vivenciando-o de
forma prazerosa, de acordo com as necessidades do grupo, partindo dos conhecimentos que o
mesmo já possuía.

Produção Didático-pedagógica
Título: Ginástica Geral: a relação teoria e prática numa perspectiva crítica
Palavras-chave: Educação Física Escolar. Prática Pedagógica. Ginástica, Ginástica Geral.
Resumo: Este trabalho pretende contribuir para a prática pedagógica buscando a superação do
trabalho unilateral da atividade prática, relacionando teoria e prática, nos conteúdos da Educação
Física, Ginástica Geral possibilitando aos alunos a compreensão do conhecimento construído
historicamente numa perspectiva crítica. Propiciar através dos conteúdos da disciplina de
Educação Física, a relação teoria e prática, de forma que o processo de ensino e da
aprendizagem seja voltado para a construção do conhecimento sistematizado e historicamente
produzido pelas relações sociais, possibilitando ao aluno uma visão crítica e sua implicação para a
vida. Implementar uma Proposta de ensino-aprendizagem do Conteúdo Estruturante Ginástica e
específico Ginástica Geral dentro da Pedagogia histórico-crítica, buscando fazer a relação teoria e
prática dos conteúdos e do elemento articulador Corpo, priorizando o conhecimento
sistematizado, buscando superar a dimensão simplesmente motriz, e passe para uma dimensão
histórica, cultural e social. A implementação será realizada em uma turma de 6ª série do Colégio
Estadual Eleodoro Ébano Pereira, do município de Cascavel, com o Conteúdo Estruturante
Ginástica, conteúdo básico Ginástica Geral.
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DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: FATIMA TEREZINHA DE GRANDE FERIATO
ORIENTADOR: MARIA LUCIA VINHA
IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ

Artigo
Título: Jogos Cooperativos: possibilidades de uma prática educativa
Palavras-chave: Cooperação; inclusão; competição.
Resumo: A Educação Física escolar é muitas vezes influenciada pelo esporte competitivo visando
ao rendimento, evidenciando a competição como elemento norteador de sua existência,
valorizando o aspecto competitivo e consequentemente a exclusão e agressividade nas aulas.
Este artigo busca dar novo direcionamento aos conteúdos propostos, num desafio para superar a
dimensão meramente motriz e imprimir uma visão social e cultural através dos Jogos
Cooperativos como um recurso disponível para as aulas, por apresentarem uma alternativa aos
jogos formais baseados em atitudes de sempre ganhar ou perder. Essa alternativa busca
proporcionar aos alunos a oportunidade de vivenciar e experimentar mudanças comportamentais,
valorizando a cultura corporal do movimento, visando à melhoria do processo ensino
aprendizagem. A pesquisa foi desenvolvida durante as aulas, através de atividades de caráter
cooperativo para alunos da 5ª série durante o segundo semestre do ano letivo. Os resultados
observados indicam uma melhora significativa no relacionamento dos alunos, aumento da
participação nas aulas, diminuição da individualidade exagerada e inclusão dos menos
habilidosos. Portanto conclui-se que a pedagogia da cooperação é uma prática possível, pois
através desta pode-se trabalhar uma forma diferenciada e reflexiva de prática corporal, permitindo
ao aluno uma visão crítica sobre a competição e a cooperação.
Produção Didático-pedagógica
Título: Jogos Cooperativos: possibilidades de uma prática educativa
Palavras-chave: Cooperação. Inclusão. Ludicidade.
Resumo: Percebe-se a necessidade de propor uma alternativa à prática da Educação Física
Escolar que muitas vezes evidencia a cultura competitiva, numa dimensão meramente motriz
configurando-se, assim, numa prática excludente, produzindo frustrações e desinteresses pelas
aulas. A elaboração desta Produção Didática será destinada a professores de Educação Física do
Ensino Fundamental e Médio com o objetivo de subsidiar e colaborar nos pressupostos teóricos e
práticas metodológicas da disciplina, sugerir atividades e mostrar alternativas para melhoria do
trabalho docente. Os Jogos Cooperativos contribuem para a ressignificação das aulas de
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Educação Física, o que compreende uma nova visão cultural e social, optando pela “cooperação”
em vez de “competição”, o “jogar com” ao invés de “jogar contra”, propondo mudanças para
humanizar os relacionamentos buscando a valorização da cultura corporal.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: FAUSTINO VICENTE LOPES
ORIENTADOR: VANILDO RODRIGUES PEREIRA
IES: UEM

Artigo
Título: Iniciação esportiva escolar - o futsal como esporte educacional de fatores físicos e sociais
de alunos de 5ª e 6ª séries
Palavras-chave: Escola. Esporte Educacional. Futsal.
Resumo: Constatamos após a implementação que de fato o esporte, seja ele educacional,
recreativo ou até mesmo de características formativa e competitiva, é considerado ainda um dos
eixos mais interessantes nos conteúdos estruturantes da disciplina de Educação Física no meio
escolar. O esporte educacional através da iniciação esportiva na escola, além de contribuir para a
formação integral do aluno, objetiva colaborar para diminuir a evasão escolar, a indisciplina e a
violência na escola, e foi com esta visão que chegamos a conclusão após a elaboração deste
artigo. Pode-se concluir que, embora com pouco tempo de prática, indicadores de melhora foram
verificados, ainda que discretos. Acredita-se que, com a mesma metodologia e com prazo mais
alargado, o efeito tornar-se-á significativo na maioria das variáveis estudadas.

Produção Didático-pedagógica
Título: O Futsal como Esporte Educacional na Socialização de Alunos de 5ª e 6ª Séries
Palavras-chave: Esporte - educação - socialização - dinâmicas de grupo - cooperação.
Resumo: Utilizando-se da modalidade esportiva que é o futsal e dando ênfase acima de tudo aos
princípios educacionais das atividades, propomos aos alunos um programa sistematizado de
práticas pedagógicas que levam nosso educando a desenvolver suas capacidades nos aspectos
motor, afetivo, cognitivo e social, sem se preocupar com resultados ou até mesmo rendimento,
melhorando sua convivência na escola e fora dela. O programa será desenvolvido por pré-testes e
pós-testes, jogos e brincadeiras, jogos pré-desportivos e fundamentos comuns ao esporte coletivo
dentre outras. A iniciação esportiva escolar dentro do enfoque do esporte educacional (não
excludente), não limitará apenas às habilidades físicas, destrezas motoras, táticas de jogo e
regras, mas acima de tudo vivenciar o processo histórico social do fenômeno, dando assim
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oportunidade ao nosso educando a possibilidade de manter uma interação efetiva que contribua
para seu desenvolvimento integral, procurando privilegiar a inclusão social, buscar diminuir a
evasão, indisciplina e violência escolar, e acima de tudo, estabelecer a auto-estima e o espírito de
grupo, para que no futuro sejam cidadãos comprometidos com nossa sociedade.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: FRANCISCO ANTONIO ALBANO
ORIENTADOR: ROSICLER TEREZINHA GOEDERT
IES: UFPR

Artigo
Título: Formas de compreender e tratar os saberes escolares: um estudo com os jovens
escolares em uma escola pública de Pinhais- PR
Palavras-chave: Educação e Cultura. Juventude e Tecnologias. Escola e Ensino de Educação
Física
Resumo: Este estudo buscou compreender a realidade escolar em uma Escola Pública do
Município de Pinhais - Pr., identificando quem são seus alunos/as - enquanto jovens - como eles
vivem as sua condição de jovem e como as manifestações de sua cultura interferem nas formas
de tratar os saberes escolares nas aulas de Educação Física. Para isso foi necessário pesquisar a
prática escolar na busca de compreender as relações estabelecidas entre o Saber e o Aprender
(CHARLOT, 2001) e suas interferências no mundo juvenil, gerando um espaço de possibilidades
de discussões e reflexões sobre a realidade social do jovem escolar. Os registros referentes ao
processo de intervenção na escola foram realizados de diversas formas, entre elas destacamos:
as enquetes, as entrevistas semi estruturadas, os questionários e outros. Na perspectiva de
ampliar os espaços de reflexões e registros, foi elaborado um material didático a partir de alguns
elementos tecnológicos - como o uso das linguagens das webs: Webquest, Webgincana,
Avaliação Online, as quais se propuseram a tratar os saberes escolares apresentando outras
formas de re-significar e contextualizar os conteúdos tratados nas diversas disciplinas do currículo
escolar, refletindo também na escolha do Tema da Semana Cultural/2010 sendo definida como “A
Cultura, a Juventude e a Escola”. Neste espaço de formação os grupos de jovens alunos/as
puderam expressar as suas manifestações culturais de diversas formas, entre elas, através da
música, do teatro, da dança entre outras formas de registrar o que é ser jovem nos dias de hoje
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Produção Didático-pedagógica
Título: Elementos didáticos pedagógicos e as formas de tratar os saberes escolares nas aulas de
educação física.
Palavras-chave: ensino medio; juventude; educação.
Resumo: Apoiado nas Diretrizes Curriculares da Educação Básica/Educação Física do Estado
Paraná (DCE) que afirma que a Educação Física Escolar deverá garantir o acesso ao
conhecimento e à reflexão crítica das inúmeras manifestações ou práticas corporais
historicamente produzidas pela humanidade, na busca de contribuir com um ideal mais amplo de
formação do ser humano crítico e reflexivo, reconhecendo-se como sujeito, que é produto, mas
também agente histórico, político, social e cultural (DCE,2008, p43). Para o alcance desta
perspectiva, segundo os objetivos do projeto “Os Jovens do Ensino Médio e as Formas de tratar
os Saberes Escolares nas aulas de Educação Física/ 2010, torna-se necessário gerar um espaço
de possibilidades “ no caso da criação e socialização deste material didático “ que possa refletir a
realidade do jovem escolar, bem como discutir/vivenciar as maneiras de tratar os conhecimentos
específicos da Educação Física no Ensino Médio mediante algumas análises das relações do
mundo da escola e do mundo juvenil, procurando interpretar elementos presentes no processo de
formação do sujeito/aluno. Para isso, nesta Unidade Didática, apresentarei alguns elementos
didático-pedagógicos desenvolvidos a partir da articulação de ferramentas tecnológicas gratuitas
disponíveis na internet, que poderão re-significar a prática escolar ampliando as possibilidades de
compreender os “modos de educar” de cada época.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: GENTIL BRUNO RIBEIRO
ORIENTADOR: ANTONIO GERALDO MAGALHAES GOMES PIRES
IES: UEL

Artigo
Título: Educação Física no Ensino Médio Noturno Sob a Perspectiva da Cultura Corporal: os
sentidos e significados práxicos de seus conteúdos estruturantes
Palavras-chave: educação física escolar; cultura corporal; ensino médio noturno; metodologia;
conteúdos estruturantes.
Resumo: Esse artigo é a síntese do envolvimento de professores com o Programa de
Desenvolvimento Educacional / PDE - 2009/2011 - da Secretaria de Educação do Estado do
Paraná, cujo objetivo é apresentar a maneira como se deu a aplicação da proposta de intervenção
pedagógica, que foi construída no decorrer do programa e norteada a partir de um olhar histórico-
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crítico, sobre a prática pedagógica do professor e das Diretrizes Curriculares do Estado do
Paraná. Relata a experiência adquirida com um plano de intervenção intitulada Educação Física
no Ensino Médio Noturno sob a Perspectiva da Cultura Corporal: os sentidos e significados
práxicos de seus conteúdos estruturantes. Teve como objetivo oportunizar aos professores de
Educação Física da Rede Estadual de Ensino, que atuam no Ensino Médio Noturno, subsídios
para o ensino da disciplina, a partir de uma proposta teórico-metodológica, na perspectiva da
Cultura Corporal, apresentando atividades - representadas pelo Conteúdo Estruturante Esporte,
na modalidade Futebol/Futsal - que possam ser desenvolvidas, respeitando a diversidade cultural
dos alunos, para, assim, diversificarem suas aulas, considerando os conteúdos estruturantes e
seus elementos articuladores a partir do binômio ensino-pesquisa.
Produção Didático-pedagógica
Título: Educação Física e seus Conteúdos Estruturantes na perspectiva da cultura corporal:
sentido e diganificado práxicos.
Palavras-chave: Educação Física Escolar, Metodologia de Ensino, Cultura Corporal, Pedagogia
Crítica da Educação, Ensino Médio Noturno.
Resumo: Partindo do pressuposto que o Ensino Médio noturno pode ser considerado um
fenômeno educacional singular, pois seu público, estudantes trabalhadores, tendem a apresentar
um alto índice de evasão e reprovação em função de suas condições objetivas e subjetivas de
vida, visto a grande dificuldade em conciliar seu trabalho com seu estudo. Unido a esse fato,
observamos que os conteúdos estruturantes e seus elementos articuladores da Educação Física
para o Ensino Médio Noturno, não vem sendo considerados na perspectiva da cultura corporal
pelos professores nas escolas, o que acaba se traduzindo nos planejamentos de ensino e nas
aulas onde não há uma orientação segundo a matriz teórica estabelecida nas Diretrizes para a
área. Assim, objetivamos oportunizar aos professores de Educação Física do Ensino Médio
noturno, subsídios para o ensino da disciplina a partir de uma proposta teórico-metodológica na
perspectiva da cultura corporal, apresentando atividades que possam ser desenvolvidas,
respeitando a diversidade cultural dos alunos, para, assim, diversificarem suas aulas, afim de
ampliar os sentidos e significados práxicos da Educação Física nesse nível de ensinoaprendizagem. Para tanto lançamos mão da proposta metodologia da educação Pedagogia
histórico Critica e Cultura Corporal da Educação física.
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DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: GERALDO GROKOSKI
ORIENTADOR: LUIZ CARLOS DE ALMEIDA LEMOS
IES: UNICENTRO

Artigo
Título: Atividade física nas aulas de educação física como fonte motivadora de hábitos saudáveis
Palavras-chave: atividades aeróbicas; educação física escolar; atividades lúdicas; aptidão física.
Resumo: Este artigo teve como objetivo principal aproximar os alunos das atividades físicas
aeróbicas, através de atividades lúdicas, como forma de despertar o gosto e proporcionar o
interesse por atividades que possam ser incorporadas no seu dia a dia. Foi priorizado o
conhecimento do perfil somatomotor dos alunos de 7ª série do Colégio Estadual Santo Antônio de
Pinhão estado do Paraná. A metodologia de pesquisa foi a descritiva, utilizando-se da técnica do
levantamento (survey) normativo e do quantitativo, com a implementação de atividades lúdicas
nas aulas de educação física durante um período de 12 semanas. No início e ao final da
intervenção foram aplicados os testes físicos, conforme o protocolo proposto pelo PROESP-BR,
foram comparados os dados de duas turmas, sendo uma de controle. Conclui-se que ambas as
turmas estavam abaixo do índice para padrões brasileiros no teste de flexibilidade, apresentando
uma normalidade nos demais testes. Foi evidenciado o teste de resistência física para obtenção
do objetivo geral do estudo, onde constatou-se uma melhora percentual no público feminino da
turma estudada. Contudo pode-se afirmar que para a obtenção do objetivo, haveria a necessidade
de um tempo maior de aplicação e que fica aqui o desafio para que futuros estudos possam
contemplar e aprimorar esta proposta.

Produção Didático-pedagógica
Título: Atividade física nas aulas de educação física como fonte motivadora de hábitos saudáveis.
Palavras-chave: Atividade física, Saúde, Educação física escolar, exercícios aeróbicos.
Resumo: Trata-se de um estudo que tem por finalidade enfatizar a importância das atividades
físicas como forma de contribuir para o desenvolvimento de hábitos saudáveis, durante a
execução da proposta na escola. O público alvo da pesquisa são alunos de 7ª série do ensino
fundamental do Colégio Estadual Santo Antonio, no município de Pinhão - Paraná. A abordagem
metodológica será adaptável a todas as séries do ensino fundamental e as atividades
selecionadas serão prazerosas e diversificadas, por meio da prática de brincadeiras, aulas
teóricas com recursos tecnológicos, caminhadas, passeios ciclisticos e outras formas de corridas.
O projeto se justifica devido essa abordagem, nas aulas de educação física, estar sendo relegada
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a um segundo plano, dando-se preferência por esportes coletivos de quadra, divergindo do texto
das Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná. Para diagnosticar aspectos do crescimento
somático e aptidão física relacionada a saúde, será aplicado o teste PROESP-BR no início e ao
final do processo de intervenção pedagógica.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: GERSON GRAFF
ORIENTADOR: INACIO BRANDL NETO
IES: UNIOESTE

Artigo
Título: Propostas de ações cooperativas com alunos do 1º e 2º anos do ensino médio em um
Colegio Estadual de Foz do Iguaçu
Palavras-chave: Escola. Educação Física. Jogos Cooperativos.
Resumo: Este artigo faz parte de um projeto de intervenção desenvolvido num Colégio Estadual
de Foz de Iguaçu, através do Programa de Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná, e
tem como tema os Jogos Cooperativos como forma de amenizar a violência que está sendo
constatada nesta escola e no seu entorno. De modo geral, pretendeu-se observar se com o
desenvolvimento de jogos cooperativos pode-se colaborar para que problemas como a violência,
a falta de colaboração, perspectiva de vida, bem como a falta de respeito para com os colegas e
para consigo mesmo, venham a diminuir na população do Ensino Médio envolvida (1º e 2º anos).
O objetivo deste estudo é um dos primeiros passos em direção ao que se pretende, isto é,
verificar a opinião dos alunos em relação às atividades e jogos cooperativos que foram
desenvolvidos nas aulas. A pesquisa é de cunho descritivo e foram ministradas 20 aulas com
ações envolvendo a cooperação. O instrumento utilizado para verificar a opinião dos discentes foi
um questionário com nove questões objetivas e uma aberta, sendo que 36 alunos responderam.
Os resultados mostraram que a grande maioria dos discentes entendeu o que é cooperação e
gostaram das atividades e jogos, reconhecendo os valores humanos que existiam nestes.

Produção Didático-pedagógica
Título: Propostas de ações cooperativas com alunos do 1º e 2º anos do ensino médio em um
Colégio Estadual Foz do Iguaçu
Palavras-chave: Cooperação, amizade, alegria, violência.
Resumo: Estamos observando nos últimos anos, um aumento na violência por parte dos alunos
e seus colegas na escola e seus arredores, com vários alunos sendo mortos e muitas vezes
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agredidos por coisas fúteis, também temos observado que muitos não tem mais o espírito de
cooperação com as colegas professoras, falando que isso é coisa de “puxa saco” e portando,
quando são solicitado a cooperarem para realização de tal atividade ou se negam ou fazem com
mal vontade. Sendo assim, o meu projeto com JOGOS COOPERATIVAS vem tentar minimizar
estes problemas diagnosticados, fazendo com que os alunos venham a cooperar mais com a
comunidades em que vivem, deixando de lado o pensamento de que temos que aproveitar a vida
só agora, fazendo que venha a desenvolver um projeto de vida e pensar no amanhã com
responsabilidade e como uma possibilidade de melhorar nosso circulo da amizade, nossa colégio,
nossa comunidade pois com a cooperação de todos conseguiremos melhorar nossa vida e a de
muitos que estão ao nosso redor. Temos como objetivo principal verificar se com o
desenvolvimento de jogos cooperativos podemos colaborar para que problemas como a violência,
a falta de colaboração, perspectiva de vida bem como, a falta de respeito para com os colegas e
para consigo mesmo venham a diminuir.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: GLORIA REGINA MOTTA CENTURION
ORIENTADOR: VANIA ROSCZINIESKI BRONDANI
IES: UNICENTRO

Artigo
Título: A Cultura Italiana no Município de Mariópolis-A expressão Corporal da Dança Folclórica
Palavras-chave: Imigração Italiana; Dança folclórica italiana; Cultura Corporal.
Resumo: Este estudo objetiva resgatar a cultura da dança folclórica italiana, na especificidade do
município de Mariópolis-PR. Trata-se de um trabalho investigativo e de intervenção a ser realizado
na perspectiva da pesquisa exploratória, em porte bibliográfico. Os propósitos motivadores do
presente trabalho situam-se na busca de conhecer a realidade do processo de colonização
desencadeado pela etnia italiana e sua influência na transmissão da cultura da dança folclórica,
com os alunos do Ensino Médio do Colégio Estadual Presidente Arthur da Costa e Silva. Também
objetiva-se fortalecer a compreensão da dança como elemento de cultura corporal, que contribui
para ampliar formas de vida mais saudável e estimular a criatividade dos alunos envolvidos. Como
resultado preconizado da presente intervenção, pretende-se organizar com os alunos, um grupo
de dança italiana contribuindo para a preservação da cultura desta etnia no contexto da
comunidade Mariopolitana.
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Produção Didático-pedagógica
Título: A cultura italiana no município de Mariópolis; a expressão corporal da dança folclórica
Palavras-chave: não disponível.
Resumo: não disponível.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: HELDER FERNANDO MACHADO
ORIENTADOR: CONSTANTINO RIBEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR
IES: UEPG

Artigo
Título: O handebol como meio de interatividade e socialização na Escola Estadual Edson
Pietrobelli
Palavras-chave: Handebol. Socialização. Interação. Indisciplina.
Resumo: Este artigo apresenta a temática proposta a partir da preocupação em compreender
como o esporte, em especial o handebol, poderia contribuir no trabalho com alunos com histórico
de problemas de indisciplina e de relacionamento. Neste sentido o texto foi construído
apresentando o Handebol como meio de interatividade e socialização entre alunos das 7ª séries
da Escola Estadual Edson Pietrobelli, na cidade de Ponta Grossa, Paraná, influenciando nas suas
atitudes pessoais, bem como no aumento da auto-estima e na interação com colegas e
professores. O tema proposto alia o esporte educacional como meio socializador e interativo no
combate à indisciplina por meio de atividades sociomotoras, interferindo nas atitudes e
relacionamentos dos alunos, sobretudo no aprender a conviver. Para execução do estudo, foi
utilizada uma pesquisa qualitativa com ênfase no processo de observação participante. Tem como
seus objetivos gerais, proporcionar por meio do handebol possibilidades de interatividade e
socialização. Desenvolver a prática da disciplina pessoal e das atividades coletivas, como forma
de resgate da autoestima. A metodologia terá caráter qualitativo, e será baseada e fundamentada,
nos quatro pilares da educação, na teoria praxeologica de Pierre Parlebas e na metodologia
global. O período de aplicação do projeto teve a duração de vinte e oito (28) sessões ou
aproximadamente sessenta (60) dias.

Produção Didático-pedagógica
Título: O hadebol como meio de interatividade e socialização na Escola Estadual Edson
Pietrobelli
Palavras-chave: Esporte. Handebol. Interação. Socialização.
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Resumo: O Handebol é um esporte para o exercício da cidadania e assume papel importante
como prática pedagógica. Porém percebe-se que na escola essa atividade não vai muito além do
ensino de fundamentos e suas execuções, ao invés de estarem associadas a uma situação de
jogo e atividade de cooperação e interação, apresentam-se como prática desvinculadas. Devemos
por vezes aliar essa prática ao desenvolvimento humano e interpessoal. Atualmente com a
facilidade da comunicação, a mídia e os meios tecnológicos podem auxiliar em todas as áreas do
conhecimento, e a Educação Física escolar busca acompanhar a evolução do ser humano,
proporcionando atividades recreativas e educativas. Através deste trabalho, pretende-se alcançar
uma prática desportiva por meio da cooperação, da disciplina pessoal e coletiva,

visando a

socialização dos envolvidos, especialmente aqueles que possuem dificuldades de relacionamento
interpessoais e disciplinares na Escola.

Por meio do handebol, pretende-se oportunizar aos

alunos relacionarem-se, desenvolvendo as capacidades cognitivas, afetivas e sociais, essenciais
ao desenvolvimento integral do indivíduo, resultando na melhoria do comportamento deles. Essa
idéia do esporte educacional como meio de socialização e interação promoverá uma melhoria no
respeito e na convivência com o outro, reconhecendo seus próprios limites e os do outro.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: HELENA FREDERICO IZELLI
ORIENTADOR: LUIZ SILVA SANTOS
IES: UEM

Artigo
Título: A dança de salão como conteúdo nas aulas de educação física do ensino fundamental no
Colégio Estadual Olavo Bilac de Peabiru
Palavras-chave: dança; dança de salão; educação física; aprendizagem.
Resumo: Este estudo de cunho qualitativo, com base nas Diretrizes Curriculares do Estado do
Paraná (DCE) de 2009, foi realizado um programa ensino-aprendizagem de dança de salão, mais
especificamente o forró, com os alunos da 7ª série A do ensino fundamental do Colégio Estadual
Olavo Bilac do município de Peabiru-PR, com o objetivo principal de investigar a possibilidade do
ensino da dança de salão como integrante do conteúdo estruturante de Educação Física. A
proposta objetiva trabalhar com a dança a partir de uma perspectiva crítica. Para cumprir este
objetivo, optamos enquanto fundamentação teórica, pelos pressupostos da Metodologia CríticoSuperadora. Durante o desenvolvimento deste estudo algumas dificuldades tiveram que ser
superadas quanto às ações docentes, no trato da dança nessa abordagem metodológica, que
proporcionou

uma

aprendizagem

mútua

entre

alunos

e

professora,

ampliando

seus
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conhecimentos sobre as várias possibilidades de movimentação corporal contribuindo na
valorização pessoal dos alunos e do meio em que vivem.
Produção Didático-pedagógica
Título: A dança de salão como conteúdo nas aulas de Educação Física do ensino fundamental no
Colégio Estadual Olavo Bilac de Peabiru
Palavras-chave: Educação Física; Dança; Dança de salão; Perspectiva crítica.
Resumo: O material didático-pedagógico visa apresentar uma unidade didática para o ensino da
dança de salão nas aulas de Educação Física para as 7ª Séries do Ensino Fundamental do
Colégio Olavo Bilac de Peabiru, apontando novas perspectivas no campo educacional e,
particularmente, no âmbito didático e pedagógico do ensino da educação física escolar, na
especificidade histórica e cultural da dança de salão, o forró, que é uma produção humana que
precisa ser ensinada pelo professor e apropriada pelo aluno. A proposta objetiva trabalhar com a
dança a partir de uma perspectiva crítica, com fundamentação teórica pelos pressupostos da
Metodologia Crítico-Superadora.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: HELLEN CRISTINA MORA
ORIENTADOR: ANTONIO STABELINI NETO
IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ

Artigo
Título: Prevenção da obesidade através da reeducação alimentar e das práticas cotidianas das
atividades físicas.
Palavras-chave: Hábitos alimentares; Atividades físicas; Obesidade; Saúde.
Resumo: A obesidade é considerada uma das patologias nutricionais que tem apresentado
elevado números de casos, nos países desenvolvidos como nos em desenvolvimento. Uma das
soluções eficazes sem dúvida é, a prevenção da obesidade através da reeducação alimentar e
aumento da prática de atividades físicas diárias. O presente estudo teve como objetivo aplicar
estratégias para prevenção da obesidade dentro e fora do ambiente escolar. A pesquisa foi
realizada com 55 alunos da sexta série do ensino fundamental. Foram mensuradas estatura, peso
corporal bem como o questionário de hábito alimentar e de atividade física, antes e após as 12
semanas de intervenção. Além das aulas práticas, foram realizadas palestras com profissionais da
área da Nutrição e Educação Física. Para analise dos dados recorreu-se a estatística descritiva e
distribuição de freqüência. Para comparação pré e pós intervenção foi utilizado o teste t de
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Student para amostras pareadas, com p<0,05. Os escolares apresentaram aumento do escore de
atividade física do pré 16,7±4,9 para o pós-teste 18,8±4. Em relação à satisfação quanto à prática
de exercícios, 27,8% relataram estar muito satisfeitos no pré-teste, aumentando para 38,9% após
o período de intervenção. Nas atividades sedentárias, houve uma redução do número de
escolares que passam mais de 4 horas por dia usando computador, vídeo-game e televisão.
Pode-se concluir que o plano de intervenção, apesar de curto, afetou positivamente o
comportamento relacionado à prática de atividade física nestes adolescentes.

Produção Didático-pedagógica
Título: Estilo de vida na prevenção da obesidade.
Palavras-chave: Atividades físicas. Obesidade. Hábitos Alimentares. Saúde
Resumo: O presente Caderno Temático será relevante para servir de apoio aos professores de
Educação Física e demais áreas, auxiliando-os na compreensão do conteúdo abordado. Sendo
que o principal objetivo desse material é colaborar para formação dos alunos, valorizando a
prática das atividades físicas regulares, incentivando-os há adquirir novos hábitos alimentares
para que os mesmos reflitam e repensem seu estilo de vida.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: HUMBERTO AZEVEDO DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: ANGELA PEREIRA TEIXEIRA VICTORIA PALMA
IES: UEL

Artigo
Título: Ressignificação e valorização da Educação Física no contexto social histórico
contemporâneo.
Palavras-chave: formação do professor; valorização; ressignificação; obrigatoriedade.
Resumo: A disciplina de Educação Física atravessa o seu momento histórico mais favorável. Em
nosso contexto social, temos acesso a todas as informações acerca de qualidade de vida; de
práticas saudáveis; da iminente necessidade de estarmos em equilíbrio físico-mental-emocionalsocial - não só em relação à nossa própria vida mas, sobretudo, em relação à vida das pessoas
convivem conosco. Esta correlação e co-dependência humana tão amplamente abordada em
Educação Física, pelas suas práticas específicas, precisa ficar mais evidente para os próprios
profissionais da área.
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Produção Didático-pedagógica
Título: Ressignificação e valorização da Educação Física no contexto social histórico
contemporâneo.
Palavras-chave: valorização; ressignificação; obrigatoriedade.
Resumo: A disciplina de Educação Física atravessa o seu momento histórico mais favorável. Em
nosso contexto social, temos acesso a todas as informações acerca de qualidade de vida; de
práticas saudáveis; da iminente necessidade de estarmos em equilíbrio físico-mental-emocionalsocial - não só em relação à nossa própria vida mas, sobretudo, em relação à vida das pessoas
convivem conosco. Esta correlação e co-dependência humana tão amplamente abordada em
Educação Física, pelas suas práticas específicas, precisa ficar mais evidente para os próprios
profissionais da área.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: IDALINO PIETSCH
ORIENTADOR: ARESTIDES PEREIRA DA SILVA JUNIOR
IES: UNIOESTE

Artigo
Título: Educação física e ginástica circense
Palavras-chave: Educação Física. Ginástica. Ginástica Circense.
Resumo: O presente artigo faz parte do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), da
Secretaria de Educação do Estado do Paraná e tem como objetivo apresentar os resultados de
um relato de experiência sobre a aplicação da Ginástica Circense como possibilidade de prática
pedagógica na Educação Física escolar. O projeto de intervenção pedagógica foi desenvolvido
com os alunos da 5ª série do Ensino Fundamental de um Colégio Estadual de Cascavel - PR.
Para tanto, foram realizadas ações em caráter de oficinas como: debate sobre a temática Circo e
Ginástica Circense, atividades de equilíbrio do corpo sobre o solo, acrobacias sobre o solo,
equilibrismo de pessoa sobre pessoa, equilibrismo de objetos sobre pessoa, de pessoa sobre
objetos, além de mímicas. A ginástica circense utiliza ações da ginástica como: equilibrar, saltar,
correr, trepar, rolar, girar, agachar, lançar e outras. Bem como, exige boa preparação física,
principalmente força, flexibilidade, agilidade, equilíbrio e coordenação. Concluiu-se que, com o
desenvolvimento do projeto de Ginástica Circense nas aulas de Educação Física foi possível
proporcionar aos alunos o melhor conhecimento do seu corpo, o desenvolvimento de habilidades
físico-corporais, sociais e psico-cognitivas. Sendo, portanto, de grande valia que outros
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pesquisadores se dediquem ao tema buscando com isso aprimorar a técnica docente do trabalho
didático e pedagógico com a ginástica circense.
Produção Didático-pedagógica
Título: Ginástica circense: atividades para serem praticadas com alunos do ensino fundamental
Palavras-chave: Educação Física, ginastica circense, inclusão
Resumo: Esta produção didáticas trás uma breve introdução e diversas atividades de ginastica
circense para serem trabalhas na escola.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: IEDA CRISTINA RAMOS ZAMBON
ORIENTADOR: SONIA REGINA MEREGE
IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ

Artigo
Título: Xadrez: instrumento pedagógico e lúdico na educação
Palavras-chave: Jogo de xadrez. Escola. Aprendizagem.
Resumo: O ensino do xadrez vem sendo considerado uma alternativa muito eficaz para o
favorecimento e enriquecimento da aprendizagem do educando. Portanto, o trabalho teve como
proposta pedagógica inserir o jogo de xadrez no processo de ensino-aprendizagem no Colégio
Estadual Professor Mailon Medeiros, no município de Bandeirantes - PR, com alunos da 5ª e 6ª
séries, tendo como objetivo contribuir para o aprimoramento de diversas capacidades intelectuais
e sociais bem como um melhor rendimento do aluno. A metodologia utilizada foi através da prática
do xadrez, na qual os jogos aconteceram com a participação dos alunos no contraturno. Os
resultados buscaram um domínio de compreensão lógica produzindo/incentivando/suscitando no
aluno a sistematização do saber social dele próprio e da sociedade.
Produção Didático-pedagógica
Título: A utilização do jogo de xadrez como instrumento pedagógico e lúdico na escola
Palavras-chave: Jogo de xadrez. Escola. Aprendizagem.
Resumo: Esta Unidade Didática evidencia não só a importância do ensino do jogo de xadrez e os
benefícios decorrentes de sua prática, mas, enfoca também aspectos históricos do xadrez, noções
básicas do jogo e alguns jogos pré-enxadrísticos. O jogo e o brincar são essenciais para a
aprendizagem. São essas experiências que proporcionam prazer, alegria, e consequentemente
novas aprendizagens. Atualmente o xadrez é empregado em atividades educacionais com o

Educação Física 2009
objetivo de desenvolver habilidades que são fundamentais ao processo de ensino-aprendizagem,
além de muitas vezes requerer o aprimoramento da socialização e da conduta ética. Busca-se
nesse contexto, compartilhar com os demais professores algumas práticas pedagógicas que
facilitam a inclusão do jogo de xadrez na escola.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: ILDA VERNILLO
ORIENTADOR: ROSELI TEREZINHA SELICANI TEIXEIRA
IES: UEM

Artigo
Título: A Influência da ginástica rítmica escolar na formação das alunas do Colégio Bittencourt de
Marialva.
Palavras-chave: Ginástica Rítmica. Formação. Projeto.
Resumo: Este estudo tem por objetivo analisar a influência na formação das alunas participantes
do projeto de ginástica rítmica do colégio Bittencourt de Marialva/ PR. Participaram da pesquisa
10 alunas, com faixa etária entre 14 e 18 anos, que frequentam o projeto há mais de 8 anos. Os
dados foram coletados por meio de questionário aberto orientado por Hill e Hill (2002), buscando
compreender o impacto psicológico que esta prática trouxe para as alunas, analisando
qualitativamente o significado que a vivência desses conteúdos possibilitaram em sua vida. Nesta
perspectiva, o estudo investigou os motivos que levam as crianças a se interessarem pela prática
da ginástica rítmica e repetir os movimentos que proporcionaram sensações agradáveis, e quais
os significados destes para elas. Os depoimentos serão interpretados a partir da análise de
conteúdo (BARDIN, 1977). Os resultados coletados revelam a importância do desenvolvimento de
projetos esportivos envolvendo crianças, buscando com isso apoiá-las para uma vida participativa
na sociedade onde estão inseridas.
Produção Didático-pedagógica
Título: A influência da ginástica rítmica escolar na formação das alunas do Colégio Bittencourt de
Marialva.
Palavras-chave: Ginástica Rítmica.
Resumo: Este estudo tem por objetivo analisar a influência na formação cidadã das alunas
participantes do projeto de ginástica rítmica do colégio Bittencourt de Marialva/ PR. Participaram
da pesquisa 10 alunas, com faixa etária entre 14 e 18 anos, que frequentam o projeto há mais de
8 anos. Os dados serão coletados por meio de questionário aberto orientado por Hill (2002),
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buscando compreender o impacto psicológico que esta prática trouxe para as alunas, analisando
qualitativamente o significado que a vivência desses conteúdos possibilitaram em sua vida. Nesta
perspectiva, o estudo pretende ainda investigar os motivos que levam as crianças a se
interessarem pela prática da ginástica rítmica e repetir os movimentos que proporcionaram
sensações agradáveis, e quais os significados destes para elas. Os depoimentos serão
interpretados de acordo com análise, de conteúdo (BARDIN, 1977). Espera-se discutir a partir dos
resultados coletados a importância do desenvolvimento de projetos esportivos envolvendo
crianças, buscando com isso apoiá-las para uma vida cidadã.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: ILMA CAMPOS BACON
ORIENTADOR: HERES FARIA FERREIRA DOS REIS
IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ

Artigo
Título: Conhecendo a Cultura Afrodescendente por intermédio do Movimento Hip Hop
Palavras-chave: Cultura Afrodescendente. Hip Hop. Cidadania.
Resumo: O presente artigo teve como objetivo levar os alunos a refletirem a respeito dos males
associados à desigualdade social e ao racismo, desenvolvendo a capacidade de leitura de mundo
e postura crítica em relação às experiências cotidianas. Sendo assim, foi usado o movimento Hip
Hop como estratégia para trabalhar a integração social e a ressocialização de jovens negros nas
aulas de Educação Física escolar. O trabalho foi embasado na abordagem qualitativa, observando
o processo materialismo histórico da cultura afrodescendente e movimento Hip Hop, através de
observação sistemática, registros e análises das interações entre os alunos, com pesquisa
etnográfica. O conteúdo é riquíssimo, os resultados apontam que os alunos pouco conhecem
sobre a cultura afrodescendente e Hip Hop. Sendo aplicado o projeto a alunos de 5ª série do
Ensino fundamental, os objetivos não foram totalmente obtidos devido à imaturidade dos mesmos
e ao pouco tempo para a explanação do trabalho, visto que é abordado dois temas: o
Afrodescendente e o Hip Hop.

Nesta faixa etária é um desafio levá-los a reflexão e

conscientização para lutarem pela superação de conflitos raciais. O projeto foi realizado no
Colégio Estadual José Pavan, Vila São Pedro, em Jacarezinho-Pr, sendo um colégio de periferia
cadastrado no SERE.
Produção Didático-pedagógica
Título: O Afrodescendente e o Hip Hop
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Palavras-chave: Hip Hop; Afrodescendente; Cidadania
Resumo: O talento artístico e a cultura expressos por este movimento popular conduzirá o
adolescente a uma ação e reflexão a respeito dos males associados à desigualdade social,
assumindo postura crítica em relação a violência e às experiências cotidianas e por intermédio do
movimento Hip Hop o afrodescendente conquistará a sua auto-estima. Desejo estimular a
produção cultural já existente, enfocando o Hip Hop nas aulas de Educação Física, visando a
ressocialização e a integração dos jovens com as causas sociais que os afligem e a valorização
da cidadania. O trabalho pedagógico será embasado na abordagem qualitativa, observando o
processo materialismo histórico da cultura afrodescendente e movimento Hip Hop; através de
observação sistemática, registros e análises das interações entre os alunos, com pesquisa
etnográfica.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: INEZ NATALE GASPARELLO
ORIENTADOR: PATRICIA APARECIDA GAION
IES: UEM

Artigo
Título: Intervenção nas aulas de educação física baseada em jogos cooperativos
Palavras-chave: Jogos Cooperativos. Jogos Pré-Desportivos. Educação Física.
Resumo: Esse estudo objetivou analisar o impacto de uma intervenção durante as aulas de
Educação Física, baseada em jogos cooperativos, na percepção dos escolares. Para isso, foi
desenvolvida uma pesquisa quase-experimental, com alunos de duas 5ª séries do Colégio
Estadual de Iporã – Paraná (n = 52), sendo que uma turma recebeu a intervenção com jogos
cooperativos e a outra continuou com as aulas tradicionais, baseadas nos jogos pré-desportivos.
Como instrumento, utilizou-se um diário de pesquisa desenvolvido pela professora PDE. A
intervenção teve duração de 12 semanas, com duas aulas semanais, composta por conteúdos de
quatro modalidades esportivas: voleibol, basquetebol, futsal e handebol. O estudo foi aprovado
pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da universidade parecer 457/2010 onde
foi desenvolvido e todos os responsáveis pelos alunos assinaram o termo de consentimento livre e
esclarecido. A análise dos resultados se deu através das observações da professora PDE, dos
relatos dos alunos e da pedagoga do colégio, sendo agrupadas em categorias. Observou-se que
tanto os alunos da turma que realizou jogos cooperativos (TJC) quanto os alunos da turma que
realizou jogos pré-desportivos (TJPD) sentiram-se satisfeitos com a variedade de atividades das
aulas, relataram ter aprendido os jogos (TJC = 76%; TJPD = 63%), disseram ter desenvolvido a
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atenção e o pensamento (TJC = 44%; TJPD = 33,3%), porém demonstraram grande dificuldade
na realização das tarefas em função de limitações no desenvolvimento motor. Os alunos da TJPD
valorizaram os mais habilidosos, organizam-se em equipes com o objetivo de ganhar o jogo e
visavam regras para vencer. Já os alunos da TJC, em relação aos alunos da TJPD, relataram o
sentimento de que ganhar não é o mais importante (56% e 18,5%, respectivamente) e aceitaram
as diferenças e ajudaram quem não sabia (72% e 29,5%, respectivamente). Além disso, foi
observado pelos alunos de TJC, pela professora PDE e pela pedagoga da escola que os alunos
da TJC melhoraram seu comportamento além das aulas da Educação Física. Concluiu-se que
tanto aulas baseadas em jogos cooperativos quanto em jogos pré-desportivos podem possibilitar o
aprendizado de modalidades esportivas, no entanto, os jogos cooperativos podem facilitar
também o desenvolvimento de certos valores que vão além da sala de aula.
Produção Didático-pedagógica
Título: Abordagem de jogos cooperativos e jogos pré-desportivos
Palavras-chave:
Resumo: A Unidade Didática ora apresentada faz parte das atividades do Programa de
Desenvolvimento Educacional PDE - turma 2009, e foi construída sob a orientação da Professora
Mestre Patrícia Aparecida Gaion do Departamento de Educação Física - UEM, tem como proposta
o desenvolvimento de aulas baseadas nos jogos Cooperativos e nos jogos Pré-desportivos na
tentativa de comparar o impacto na percepção de competência afetiva e comportamental de
escolares.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: JAIME DOMINGOS TESTA
ORIENTADOR: SCHELYNE RIBAS DA SILVA
IES: UNICENTRO

Artigo
Título: Aquisição de habilidades de artes circense
Palavras-chave: Educação Física, inserção do educando.
Resumo: Este objeto de estudo tem como objetivo identificar a viabilidade e a adequação da arte
circense, como conteúdo da Educação Física Escolar como mediadora da inserção do educando,
tendo como foco alunos do ensino fundamental, a fim de atingir aos educandos em tempo integral
de contraturno, conforme cronograma e calendário escolar.
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Produção Didático-pedagógica
Título: Aquisição de habilidades de artes circense
Palavras-chave: Interdisciplinaridade, movimento, aprendizado.
Resumo: A área de estudo proposta em todas as modalidades motoras, artístico cultural, teve a
partir da década de 70 duas teorias fundamentais. A primeira delas elaborada por Adans (1971)
propõem a existência de dois estágios o perceptivo e o traço de memória. Já Lavery (1962 e
Suddom (1962) incluíram nas suas pesquisas que o \"feedback) aplicado sobre um conjunto de
ações tem uma aplicação a fim de orientar em direção da resposta. Bortoleto (1986), salienta que
as atividades circense, além de promover as praticas interdisciplinares, desperta sensações e
produzem uma motricidade que propicia o desenvolvimento de vários aspectos da conduta
humana, o que contribui de forma especial na formação do educando. Conforme Libâneo (2000),
assinala que para as transformações das praticas escolares aconteçam e se efetivem faz-se
necessário que o professor esteja disposto a aprender em consonância com os alçunos, diante
desse panorama o professor necessita de uma formação continua. Para Gadotti (2000),

o

trabalho didático pautado na interdisciplinaridade, implica atitudes como integração de conteúdos,
passando de uma concepção fragmentária para uma unitária do conhecimento. Como assinala
Duprat (2007), a riqueza de possibilidades de movimentos propiciados pela Arte Circense, desde
a forma mais simples até a mais complexa, propicia aos alunos uma grande diversidade de
experiências.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: JAIR NERY DOS SANTOS VARGAS
ORIENTADOR: EVANDRA HEIN MENDES
IES: UNIOESTE

Artigo
Título: Dança de rua na escola
Palavras-chave: dança; escola e educação física.
Resumo: Este estudo teve como objetivo principal implementar um projeto que utiliza a dança de
rua como elemento contribuinte para o desenvolvimento da integração e convivência social, do
relacionamento interpessoal dos alunos, influenciando na diminuição da indisciplina e atitudes
desfavoráveis em ambiente escolar e não escolar, possibilitando a harmonia pessoal e coletiva e
facilitando a inclusão social. O projeto foi desenvolvido através do conhecimento que os
adolescentes tinham sobre o movimento e a comunicação que expressam na dança

Educação Física 2009
compreendida aqui como linguagem corporal, além utilizar vídeos-clipe sobre o hip hop e filmes. A
partir do projeto de implementação na Escola Estadual Interventor Manoel Ribas como parte do
Programa do governo (PDE), pode-se concluir que com muito diálogo e muitas músicas e muita
dança, os objetivos foram alcançados, pois hoje a escola tem um grupo e mais alunos querendo
aprender a dançar. O aprendizado foi muito importante, porque a escola hoje tem um ambiente
diferente, todos perceberam que a dança contribuiu na disciplina e muitos outros comportamentos
do dia a dia dos alunos.

Produção Didático-pedagógica
Título: Dança de rua na escola
Palavras-chave: dança; dança de rua; educação física; inclusão social e relacionamento social.
Resumo: A dança é uma forma de interação e expressão tanto individual quanto coletiva, em que
o aluno exercita atenção, a percepção, a colaboração e a solidariedade. A dança de rua também é
uma fonte de comunicação e de criação, pois permite a experimentação e o exercício da
espontaneidade. Sendo assim, objetiva-se implementar um projeto que utiliza a dança de rua
como elemento contribuinte para o desenvolvimento da integração e convivência social, do
relacionamento interpessoal dos alunos, influenciando na diminuição da indisciplina e atitudes
desfavoráveis em ambiente escolar e não escolar, possibilitando a harmonia pessoal e coletiva e
facilitando a inclusão social. O projeto será desenvolvido através aulas de dança distribuídas em
duas vezes semanais perfazendo um total de 48 horas/aulas, em contraturno no período
vespertino na Escola Estadual Interventor Manoel Ribas. O projeto envolverá alunos das 5ª e 6ª
séries do ensino fundamental, sendo oferecido 30 vagas distribuídas entre meninos e meninas. As
aulas serão desenvolvidas em salas ou na quadra a partir do conhecimento que os adolescentes
possuem sobre este conteúdo e suas expectativas relacionadas à dança. As estratégias
metodológicas envolverão a utilização de vídeos-clip sobre a dança de rua, filmes e atividades
práticas reflexivas em grupo.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: JANAINA FOLMANN DE PAULA
ORIENTADOR: VIDAL PEREZ
IES: FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DO PARANÁ

Artigo
Título: A Contribuição da Educação Física na Prevenção de Desvios Posturais provocados pelo
uso inadequado da Mochila Escolar
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Palavras-chave: Mochila escolar-Atividade Física- Coluna Vertebral- Prevenção.
Resumo: Os avanços e comodidades da tecnologia trazem vários benefícios à vida cotidiana
mas, em contrapartida a prática e o mau hábito de se carregar a mochila escolar com excesso de
peso, torna-se um problema para o desenvolvimento físico da criança e do adolescente e nem
sempre é vista ou corrigida nas escolas. Neste contexto, a disciplina de Educação Física tem
subsídios para desenvolver um trabalho de prevenção dos desvios posturais como a cifose, a
lordose e a escoliose ocasionados pelo uso inadequados desse material. Com a finalidade de
avaliar e prevenir lesões na coluna vertebral de crianças e adolescente foi desenvolvido um
trabalho específico com os alunos de 5° série A e B do período matutino, do Colégio Estadual
Prefeito Joaquim da Silva Mafra, em Guaratuba, Paraná, em que foi efetuada uma avaliação dos
alunos antes e depois da aplicação do projeto. Realizou-se assim, um trabalho de análise dos
resultados, através da utilização das ferramentas adequadas como o simetrógrafo. Evidenciou-se
grandes índices de desvios posturais. Concluí-se com o presente trabalho, que a escola necessita
promover a prevenção dessas anomalias, melhorando a qualidade de vida do aluno e, sobretudo,
o seu rendimento escolar.

Produção Didático-pedagógica
Título: A Contribuição da Educação Física na Prevenção de Desvios Posturais provocados pelo
uso inadequado da mochila escolar
Palavras-chave: Mochila escolar. Atividade Física. Coluna Vertebral. Prevenção.
Resumo: Como profissionais de Educação Física nas Escolas Públicas do Paraná, e tendo o
conhecimento e a preparação para identificar na criança e no adolescente os limites físicos de seu
corpo, observo nos últimos anos atitudes inadequadas com o uso da mochila escolar. Somandose a isso, o sobrepeso que carregam em suas mochilas diariamente, provoca sérios desvios
posturais. Determinar com os alunos da 5ª séries as necessidades de mudanças de atitudes em
relação ao uso inadequado da mochila escolar, fornecendo orientação através de mídias, textos,
atividades físicas e complementares informações sobre as maneiras corretas de se posicionar
frente às diferentes situações e, dessa forma, garantir uma melhor qualidade no crescimento e
formação ósseos muscular dos educandos. Durante o andamento do processo e a aplicabilidade,
serão levantadas as informações pertinentes aos desvios posturais identificados através da
utilização de uma ferramenta chamada simetrógrafo, pois é ele quem vai nos indicar se existe
alguma anomalia ou lesão na coluna vertebral. A DCES (Diretrizes Curriculares do Estado do
Paraná, 2008, p.55/56), diz, “Nesta proposta pode-se considerar como o elemento principal o
aspecto anatômico fisiológico da prática corporal, que trata do conhecimento e funcionamento do
próprio corpo e seus protocolos”.
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DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: JANIR COSSETIN
ORIENTADOR: ENEIDA MARIA TROLLER CONTE
IES: UNIOESTE

Artigo
Título: Aptidão física relacionada à saúde em escolares
Palavras-chave: atividade física; educação física; saúde.
Resumo: Este estudo teve como objetivo identificar o nível de aptidão física relacionada à saúde
em escolares de 5ª série do sexo feminino e masculino, do Colégio Estadual Julio Giongo de
Pranchita - PR. A amostra foi composta por 41 estudantes do Ensino Fundamental, sendo 25 do
sexo feminino e 16 do sexo masculino com idade entre 10 e 11 anos. O principal instrumento de
avaliação utilizado foi a bateria de testes e tabelas referenciadas por critérios do PROESP-BR
(2009). O PROESP-BR desenvolveu a bateria de testes para analisar e conhecer a aptidão física
de escolares, compreendendo crianças e adolescentes com idade entre 07 a 17 anos. Os testes
aplicados foram os seguintes: teste dos 9 minutos (resistência cardiorrespiratória); teste de sentare-alcançar com Banco de Wells (flexibilidade); teste abdominal (força/resistência muscular) e a
mensuração do índice de massa corporal (IMC), realizado através da altura ao quadrado dividido
pela massa corporal utilizando-se a seguinte fórmula: IMC = massa (kg)/estatura (m)2. Os
resultados obtidos através da aplicação dos testes específicos para avaliar a aptidão física
relacionada à saúde em escolares possibilitaram concluir que os alunos do Colégio Estadual Julio
Giongo de Pranchita - PR apresentaram resultados favoráveis, dentro dos critérios estipulados
pelo PROESP-BR como nível desejado. A partir deste estudo será possível realizar intervenções
para melhorar a flexibilidade dos alunos do sexo masculino. Partindo das avaliações realizadas na
escola existe a possibilidade de melhorar os componentes da aptidão física relacionada à saúde
melhorando a qualidade de vida dos mesmos através da prática de atividades físicas.
Produção Didático-pedagógica
Título: Aptidão física relacionada à saúde
Palavras-chave: Aptidão Física; saúde; componentes da aptidão física.
Resumo: A Unidade Didática foi elaborada baseando-se na necessidade de esclarecimento dos
benefícios que a atividade física poderá trazer aos alunos. Na escola temos a oportunidade de
apresentar aos alunos atividades que melhoram de maneira significativa a qualidade de vida dos
mesmos. Os principais objetivos da Unidade são: apresentar atividades que auxiliam no
desenvolvimento da aptidão física; oferecer aos professores material didático a ser utilizado nas
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aulas; avaliar a aptidão física dos alunos através dos testes do PROESP-Br; realizar atividades
para melhorar a aptidão física; conhecer a importância de cada componente da aptidão física:
composição corporal, flexibilidade, força e resistência cardiorrespiratória; apresentar aos alunos os
benefícios da atividade física para o corpo. A Unidade Didática foi dividida em 4 etapas. Cada uma
apresenta um componente da Aptidão Física relacionada à saúde: definição, benefícios e
atividades que podem ajudar a desenvolvê-la. Cada etapa poderá ser trabalhada com os alunos,
sugerindo pesquisas e proporcionado discussões para em seguida realizar a prática. Ao final são
apresentados os testes do Proesp-Br, pois para os professores interessados em aprofundar seu
trabalho, servirá como ponto de apoio para o desenvolvimento do trabalho.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: JAQUELINE ROSA PONTAROLO
ORIENTADOR: CARLOS RICARDO MANFEK MALFATTI
IES: UNICENTRO

Artigo
Título: Síndrome Metabólica em crianças e adolescentes: uma epidemia contemporânea
Palavras-chave: Síndrome Metabólica; obesidade; exercícios físicos.
Resumo: A Síndrome Metabólica tem sido alvo de diversas pesquisas e discussões na atualidade
em decorrência do aumento do sedentarismo tanto pelos adultos quanto por crianças e
adolescentes, sendo a atividade física um dos principais mecanismos de prevenção. O presente
estudo investiga a prevalência da SM no espaço escolar e propor medidas de prevenção e
controle desta patologia no universo escolar mediante educação e prescrição de atividade física.
Para tanto, realizou-se uma pesquisa de corte transversal, com uma amostra de 44 alunos do
Ensino Fundamental e Médio do Colégio Estadual Francisco Ramos, residentes na cidade de
Guamiranga, Paraná, para a verificação da prevalência da Síndrome Metabólica. Os alunos foram
medidos, pesados, tiveram sua pressão arterial aferidas e foi realizado teste de glicemia. Os
dados foram tratados estatisticamente utilizando-se o programa IBM SPSS Statistics Viewer 19.
Os resultados evidenciaram a pevalência de 10% do total de alunos do Colégio obesos ou com
sobrepeso, com a alteração da pressão arterial e da glicemia na amostra, suscitando a
importância da prevenção e o combate à obesidade para a manutenção da qualidade de vida
dessas crianças e adolescentes em idade escolar. A obesidade na infância e adolescência gera
uma grande probabilidade de sua manutenção na vida adulta, sendo que esta pode ser detectada
precocemente estudando-se os acontecimentos neonatais, familiares e alimentares, sendo que os
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fatores de risco podem ser modificados reduzindo os índices de obesidade e consequentemente
da síndrome metabólica.
Produção Didático-pedagógica
Título: Síndrome Metabólica em crianças e adolescentes: uma epidemia contemporânea
Palavras-chave: Síndrome metabólica; sedentarismo; exercícios físicos.
Resumo: A Síndrome Metabólica tem sido alvo de diversas pesquisas e discussões na atualidade
em decorrência do aumento do sedentarismo tanto pelos adultos quanto por crianças e
adolescentes, sendo a atividade física um dos principais mecanismos de prevenção. O presente
estudo pretende investigar a prevalência da SM no espaço escolar e propor medidas de
prevenção e controle desta patologia no universo escolar mediante educação e prescrição de
atividade física. Para tanto, realizar-se-á uma pesquisa de corte transversal, com uma amostra de
20 alunos do Ensino Fundamental e Médio do Colégio Estadual Francisco Ramos, residentes na
cidade de Guamiranga, Paraná, para a verificação da prevalência da Síndrome Metabólica.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: JEFFERSON ALVANHAM DE SOUZA
ORIENTADOR: ANTONIO GERALDO MAGALHAES GOMES PIRES
IES: UEL

Artigo
Título: Educação física escolar e informática: uma proposta de intervenção pedagógica
Palavras-chave: Educação. Educação Física. Tecnologia da Computação.
Resumo: Considerando que nos dias atuais a mediação da interação do estudante com as
chamadas tecnologias educacionais, em especial o computador, é tomada como condição
determinante ao desenvolvimento do processo ensino aprendizagem de qualidade, se torna
significativo que os professores sejam capacitados para fazer uso dessas tecnologias como
ferramenta de ensino objetivando um aprendizado significativo por parte do estudante. Partindo do
princípio de que para qualquer transformação de qualidade significativa acontecer no processo
ensino-aprendizagem é determinante a efetivação de uma prática pedagógica integradora na qual
uma visão inovadora na utilização das tecnologias seja sua condição primária. Diante desta
condição determinante nos colocamos o seguinte questionamento: de que maneira o professor de
educação física pode fazer uso do computador como ferramenta de intervenção pedagógica? Afim
de buscar uma resposta para o questionamento apresentado e tomando como matriz teórica da
cultura corporal, elaboramos uma proposta de intervenção pedagógica com o objetivo de
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apresentar aos docentes do Paraná múltiplas possibilidades de utilização do computador nas
aulas de Educação Física.
Produção Didático-pedagógica
Título: Educação Física Escolar e Informática: uma proposta de intervenção pedagógica
Palavras-chave: Educação Física; Informática, programa educacional.
Resumo: Considerando que nos dias atuais a mediação da interação do estudante com as
chamadas tecnologias educacionais, em especial o computador, é tomada como fator
determinante no desenvolvimento do processo ensino aprendizagem de qualidade, se torna
significativo que os professores sejam capacitados para fazer uso dessas tecnologias como
ferramenta de ensino objetivando um aprendizado significativo por parte do aluno. Partindo do
princípio de que para qualquer transformação de qualidade significativa acontecer no processo
ensino-aprendizagem é determinante a efetivação de uma prática pedagógica integradora na qual
uma visão inovadora na utilização das tecnologias seja sua condição primária. Diante desta
condição determinante nos colocamos o seguinte questionamento: de que maneira o professor de
educação física pode fazer uso do computador como ferramenta de intervenção pedagógica? Afim
de buscar uma resposta para o questionamento apresentado e tomando como matriz teórica da
cultura corporal, elaboramos uma proposta de intervenção pedagógica com o objetivo de
apresentar aos docentes do Paraná múltiplas possibilidades de utilização do computador nas
aulas de educação física.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: JEFFERSON VEIT
ORIENTADOR: ENEIDA MARIA TROLLER CONTE
IES: UNIOESTE

Artigo
Título: Jogos e Brincadeiras: Uma Intervenção Pedagógica nas Aulas de Educação Física
Palavras-chave: Jogos. Brinquedos. Brincadeiras. Resgate. Confecção/construção.
Resumo: O presente estudo teve como objetivo resgatar e reviver jogos, brinquedos e
brincadeiras utilizados atualmente e em outras épocas, dentro e fora do ambiente escolar, pelos
escolares e seus familiares. A pesquisa foi realizada nas 5ª e 6ª séries do Colégio Estadual Bom
Jesus - EFM, no município de Bom Jesus do Sul – PR, através da aplicação de um questionário,
onde 98 alunos foram amostrados em conjunto com seus familiares. Em relação aos resultados,
foram obtidas 807 citações divididas em 42 atividades diferentes, referentes a jogos, brinquedos e
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brincadeiras. Destas, 11 foram escolhidas para um estudo mais aprofundado a ser realizado
durante as aulas de Educação Física, no qual foram pesquisadas regras, curiosidades e
atividades para a sua confecção/construção e também seu desenvolvimento. Estas atividades
culminaram na realização de um Festival, dividido em oficinas, momento em que os jogos,
brinquedos e brincadeiras estudados foram praticados por toda a comunidade escolar presente.
De acordo com o que foi constatado pode-se dizer que a pesquisa apresentou excelentes
resultados.

Produção Didático-pedagógica
Título: Jogos e Brincadeiras: Uma Intervenção Pedagógica nas Aulas de Educação Física
Palavras-chave: Jogos e Brincadeiras. Resgate. Lúdico. Movimento. Criação/Construção.
Resumo: Com esta Produção pretende-se divulgar algumas das atividades resgatadas do
conteúdo Jogos e Brincadeiras, nas aulas de Educação Física do C. E. Bom Jesus - EFM, no
município de Bom Jesus do Sul - PR, enfatizando principalmente o aspecto lúdico e o movimento
corporal, a fim de valorizar pedagogicamente a cultura local e regional, e também oportunizar aos
alunos a criação/construção, a partir de materiais alternativos e re-aproveitáveis, de alguns dos
brinquedos a serem utilizados no desenvolvimento deste e, conseqüentemente a sua
experimentação, proporcionando o enriquecimento do conhecimento e das vivências dos mesmos
em suas novas práticas corporais.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: JOEL ACELINO FRESKI
ORIENTADOR: GONCALO CASSINS MOREIRA DO CARMO
IES: UEPG

Artigo
Título: A Importância da Hidratação para o Desempenho Escolar
Palavras-chave: Hidratação. Desempenho Escolar. Concentração. Raciocínio.
Resumo: A água é um componente essencial no nosso organismo e tem um papel fundamental
para a manutenção de nossa saúde e da sensação de bem estar. Ela atua como meio de
transporte de nutrientes e substâncias corporais para os processos fisiológicos de digestão,
absorção e excreção. Também é a responsável pela regulação da temperatura corporal e pela
hidratação. Um dos fatores que pode afetar o desempenho escolar do aluno é a falta de
hidratação correta. O objetivo desse trabalho de pesquisa é comprovar que um dos fatores que
pode afetar o desempenho escolar do aluno é a falta de hidratação correta, pois esta pode
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aumentar o desempenho corporal, a concentração e a capacidade de raciocínio. Para se chegar a
tais resultados, foram analisados grupos de alunos que realizaram testes de bioimpedância,
concentração e raciocínio antes e após uma aula de Educação Física. O primeiro grupo, chamado
de controle, realizou os testes sem nenhuma hidratação enquanto o segundo grupo, chamado
teste um, realizou os testes com hidratação de 500 ml de água e o terceiro grupo, chamado teste
dois,com uma hidratação tipo solução hidro-eletrolítica elaborada na escola. O resultado
pretendeu monitorar as condições de hidratação dos alunos das escolas públicas, ao mesmo
tempo criar condições para que os mesmos aprendam a se hidratar corretamente. Pudemos
concluir então, que as atividades físicas não prejudicaram o desempenho dos alunos, mais que
essa abordagem favoreceu o conhecimento do tema pelo aluno, melhorou seus hábitos hídricos e
conscientizou a comunidade escolar sobre sua importância.
Produção Didático-pedagógica
Título: Hidratação
Palavras-chave: Hidratação. Desidratação. Corpo. Nutrição. Saúde.
Resumo: O presente Caderno Temático com o tema Hidratação, justifica-se pela necessidade de
se produzir um material didático-pedagógico voltado para as questões teóricas na disciplina de
Educação Física. O objetivo é dar suporte teórico-metodológico para implementação do projeto no
Colégio Estadual Padre Nicolau Baltasar , não devendo ser interpretado como um manual, mais
como uma possibilidade de aprofundamento teórico sobre o tema escolhido. O tema central é a
hidratação e os cuidados que devemos ter para a manutenção de nossa saúde abordado através
de textos para auxiliar o professor na sua prática pedagógica. O material será desenvolvido com
uma sequência de textos que fará o aluno conhecer e refletir sobre o funcionamento do nosso
corpo e desmitificar alguns conceitos aprendidos erroneamente

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: JOELCIO SCHULZ
ORIENTADOR: MICHEL MILISTETD
IES: UNICENTRO

Artigo
Título: Avaliação dos aspectos técnicos-táticos do ensino do voleibol por meio do método analítico
e método cognitivo global, em turmas de 5ª séries do ensino escolar
Palavras-chave: Voleibol. Métodos de Ensino. Técnica-Tática.
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Resumo: Dentro das Diretrizes Curriculares de Educação Física do Estado do Paraná, temos o
Esporte como um dos conteúdos estruturantes. Ele está incluído para garantir aos alunos o direito
ao acesso e a reflexão sobre as praticas esportivas, os esportes devem ser adaptados de acordo
com realidade escolar e estar sempre incluída no cotidiano da rede publica de ensino. O objetivo
do presente estudo consiste na análise dos aspectos técnicos-táticos do ensino do voleibol por
meio dos métodos cognitivo global e método analítico em turmas de 5ª serie com média de idade
de 11anos e 6 meses.. Para proceder a análise do desempenho dos alunos em situação de jogo
foi utilizado o instrumento GPAI (The Game Performance Assessment Instrument) (Oslin et
al.,1998). A análise dos aspectos táticos foram aferidos pela tomada de decisão e pelo
ajustamento, enquanto a eficácia na execução das habilidades no aspecto técnico. Não foi
possível observar melhora no rendimento dos alunos nos aspectos técnicos-táticos após 10 aulas
de aplicação dos dois métodos de ensino nesta faixa etária. Porém no método cognitivo global
observou-se uma maior participação e envolvimento dos alunos, por eles terem um maior contato
com a bola e uma situação real do jogo, através do jogo reduzido.

Produção Didático-pedagógica
Título: Avaliação dos aspectos técnicos-táticos do ensino do voleibol por meio do método
analítico e método cognitivo global, em turmas de 5ª séries do ensino escolar
Palavras-chave: Voleibol; método de ensino; tecnica-tatica.
Resumo: As Diretrizes Curriculares Estaduais de Educação Física do Paraná pedagógica que
dota o aluno de conhecimentos que vão além de gestos e expressões técnicas de
instrumentalização em jogos e modalidades esportivas. Os esportes coletivos trazem benefícios
ao desenvolvimento geral das crianças, jovens a até mesmo adultos , pois apresentam
componentes físicos, psíquicos e sociais que estão relacionados entre si. (DCE,2008). Segundo
Lima (2008), o processo de ensino aprendizagem nos jogos esportivos coletivos, deve possibilitar
a realização de atividades que seus conteúdos possam oportunizar um desenvolvimento cognitivo,
fisiológico, emocional e social , respeitando seu estágio atual de maturação. E a iniciação
esportiva em voleibol não pode ser indiferente perante esta afirmação. A produção didática vem
com a história do voleibol no mundo e no Brasil, bem como alguns exercícios de iniciação, e mini
jogos de voleibol, que poderão auxiliar professores no ensino do voleibol em especial em turmas
de 5ª séries.
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DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: JORGE LUIZ DE FREITAS
ORIENTADOR: DANIELA ISABEL KUHN
IES: UTFPR

Artigo
Título: A capoeira como conteúdo da disciplina de educação física: uma possibilidade viável
Palavras-chave: Capoeira. Educação Física. Educação.
Resumo: A presente pesquisa é resultado de estudo realizado durante a participação no
Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE-2009) promovido pela Secretaria de Educação
do Estado do Paraná. O objetivo central foi Investigar e analisar as implicações da inclusão da
Capoeira enquanto conteúdo da Educação Física em ambiente escolar, bem como as
contribuições desta prática aos alunos e aos professores da rede pública de ensino. Apresentou a
seguinte questão norteadora: De que forma é possível trabalhar a Capoeira como conteúdo das
aulas de Educação Física na escola? Para tanto foi realizada uma pesquisa com abordagem
qualitativa. O estudo demandou a inclusão de uma investigação bibliográfica acerca do histórico
de surgimento e evolução da Capoeira até sua chegada aos meios escolares. Foram estudados
também os fenômenos da evolução paradigmática da Educação frente à Educação Física, como o
Paradigma da Complexidade, a fim de respaldar possíveis considerações sobre o processo
metodológico da Capoeira como disciplina escolar. Ainda como referencial teórico, focou-se o
professor e seu compromisso com a aprendizagem do aluno. Participaram desta pesquisa alunos
da Escola Estadual República Oriental do Uruguai, que cursaram a 5ª série no ano de 2009, além
de toda a equipe pedagógica da referida instituição de ensino público. Os dados levantados no
decorrer da prática docente foram relacionados à posição dos diferentes autores consultados.
Após análise foi possível verificar que a Capoeira apresenta-se como uma atividade viável de
educação em ambiente escolar. O estudo enfatiza a necessidade urgente de uma profunda
reflexão crítica da ação dos docentes da disciplina de Educação Física, visando a elaboração de
novas metodologias que possam formar cidadãos transformadores e críticos, conscientes de seu
papel, conforme as exigências da sociedade.
Produção Didático-pedagógica
Título: A Capoeira como conteúdo da disciplina de Educação Física: uma possibilidade viável
Palavras-chave: capoeira, educação física, educação.
Resumo: Na tentativa de sugerir e subsidiar o trabalho do professor da disciplina de Educação
Física produziu-se o material audio-visual aqui comentado para que o conhecimento possa ser
assim

socializado.

O

material

pode

ser
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no
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eletrônico:http://youtu.be/ay8u5mN3Nb4 ou em busca com o seguinte nome: PDE 2009
CAPOEIRA.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: JOSE BERNARDES
ORIENTADOR: NILTON MUNHOZ GOMES
IES: UEL

Artigo
Título: A presença do aluno com deficiência física (paraplegia etetraplegia) nas aulas de
educação física de 5a série na modalidade de handebol do ensino regular
Palavras-chave: Inclusão. Deficiência Física. Handebol. Educação Física.
Resumo: O objetivo deste trabalho foi discutir propostas metodológicas e apontar possíveis
estratégias para a inserção de alunos com DF (paraplegia e tetraplegia) na modalidade de
handebol nas aulas de Educação Física regular a partir das perspectivas de alunos sem
deficiência. O estudo se caracteriza como pesquisa qualitativa do tipo descritiva, no qual foi
aplicado um questionário aberto contendo 3 questões subjetivas, para 29 alunos de 5ª série da
rede estadual, em duas etapas, anterior e posterior a aplicação do projeto. Os resultados
mostraram que antes da aplicação do projeto, quase todos os alunos achavam que uma pessoa
com deficiência física só poderia jogar handebol se pudesse mexer com os braços e as mãos,
mas não concordavam que uma pessoa DF (paraplégica/tetraplégica) que não anda e não mexe
os braços, pudesse jogar handebol. Mas após a aplicação do projeto, todos os alunos com
exceção de um, concordaram com a possibilidade dessas pessoas participarem do jogo de
handebol, bem como apresentaram atividades pedagógicas, teóricas e práticas visando a
participação desses alunos deficientes físicos nas aulas de handebol e participarem do processo
ensino aprendizagem. Com isso conclui-se que quando [e dado a oportunidade de alunos sem
deficiência vivenciarem, discutirem, experimentarem e, quando possível, conhecerem alunos com
deficiência física, este na maioria das vezes muda seus conceitos acerca de alunos nestas
condições (DF) pois percebem suas potencialidades e capacidades.
Produção Didático-pedagógica
Título: A Presença do Aluno com Deficiência Física (paraplegia/tetraplegia) nas aulas de
Educação Física de 5ª série, na modalidade Handebol do Ensino Regular
Palavras-chave: inclusão; paraplegia; tetraplegia; handebol.
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Resumo: Considerando a Resolução 13/2009 (Diretrizes Operacionais para o atendimento
educacional especializado) que garante a “obrigatoriedade da matricula dos alunos, publico-alvo
da Educação Especial, na escola comum do ensino regular” e a Politica Nacional de Educação
Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (Brasil, 2008) que destaca que “a educação
inclusiva assume espaço central no debate acerca da sociedade contemporânea e do papel da
escola na superação da logica da exclusão [...] que busca criar alternativas para supera-las”, o
presente trabalho se justifica pela necessidade de buscar/criar alternativas práticas neste
processo de inclusão nas aulas de educação física, especificamente, na modalidade de handebol,
com a presença de alunos com deficiência física - DF (paraplegia e tetraplegia). O presente
trabalho tem como objetivo apontar possíveis estratégias de ensino para o jogo de handebol nas
aulas de educação física com a presença de alunos com DF (paraplegia/tetraplegia) na
perspectiva do aluno sem DF. O trabalho terá como estratégia a apresentação da temática para
alunos de 5ª série do ensino regular onde estes, deverão em pequenos grupos, discutir a
condição destes alunos com DF e juntos apresentarem sob sua ótica, estratégias de participação
dos alunos com DF no jogo da modalidade em questão. Visto que muitos professores ainda
sentem algumas dificuldades para incluir alunos com DF em suas aulas de educação física por
diferentes motivos, convido os professores da área, a estarmos juntos discutindo e buscando
alternativas na resolução deste problema ora em questão.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: JOSE FRANCISCO GREZZANA
ORIENTADOR: BRUNO SERGIO PORTELA
IES: UNICENTRO

Artigo
Título: A Cultura Corporal e a Consciência de Classe
Palavras-chave: Ginástica. Cultura Corporal. Consciência de Classe. Trabalho.
Resumo: A cultura corporal tornou-se uma forma importante de avaliar e compreender o conceito
de classe social e de trabalho, na visão do capitalista. O trabalho evidenciou a articulação entre a
consciência de classe do trabalhador e como a cultura corporal, aqui trabalhada e analisada pela
ginástica como conteúdo estruturante da educação física em sua forma natural e de academia
como forma de análise da reprodução de movimentos e como esta formas de práticas corporais
relacionam-se com o mundo do trabalho.
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Produção Didático-pedagógica
Título: A cultura corporal e a consciência de classe
Palavras-chave: Ginástica;Classe Social;Trabalho
Resumo: A partir da possibilidade de compreensão da consciência de classe pelas manifestações
da cultura corporal, pretende-se provocar um enfrentamento quanto à questão do direito dos
capitalistas de dominar o trabalho e as formas corporais relacionadas ao trabalho,
consequentemente, tencioná-lo junto aos alunos, de do ensino médio integrado do Colégio
Estadual de Pato Branco, através da educação física escolar. Há necessidade de transformação
de atitudes, frente às diversas práticas corporais, tematizadas nas aulas de educação física.
Portanto, a pretensão orienta para problematizar como as manifestações da cultura corporal estão
postas na visão do detentor da propriedade privada, na manutenção das diferenças de classes
sociais, pela divisão social do trabalho e compreender como as formas de expropriação do
trabalho estão presentes nas manifestações da cultura corporal.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: JOSE GOMES FILHO
ORIENTADOR: SERGIO ROBERTO ADRIANO PRATI
IES: FACULDADE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E LETRAS DE PARANAVAÍ

Artigo
Título: Percepções sobre mudanças de comportamento e estilo de vida em estudantes abordagem de conscientização e promoção da saúde.
Palavras-chave: Estilo de vida, saúde, consciência corporal, comportamento de risco.
Resumo: O presente estudo teve como objetivo identificar possíveis mudanças de atitudes,
comportamentos e estilo de vida em alunos do ensino médio após abordagem pedagógica com
temáticas relacionadas à saúde. A pesquisa caracteriza-se como pré-experimental e envolveu os
alunos de ensino médio e técnico do Colégio Estadual de Paranavaí. Para identificar o estado
inicial de estilo de vida, foi utilizado o instrumento Pentáculo do Bem, proposto por Nahas et al
(2001). A intervenção ocorreu no segundo semestre de 2010, e foram utilizadas durante as aulas
de Educação Física palestras e vivências práticas sobre as formas de se desenvolver hábitos e
comportamentos saudáveis relacionados à prevenção de doenças crônicas e metabólicas. As
temáticas compreenderam noções de saúde, estilo de vida, ciências aplicadas ao movimento
humano e a hábitos saudáveis de vida, bem como o estudo da consciência corporal e benefícios
da atividade física para a saúde. Após quatro meses de intervenção pedagógica, os alunos foram
submetidos ao teste de conhecimento, atitudes e bem estar, proposto pelo Celafiscs (2000), que
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objetiva identificar mudanças de hábitos no dia a dia do entrevistado. Os resultados foram
analisados, utilizando-se a estatística descritiva e com valores em percentual de casos segundo
os critérios do instrumento. Por meio da pesquisa foi possível identificar diferenças em níveis de
conhecimento, comportamento e atitudes na vida dos alunos submetidos ao programa de
intervenção pedagógica em relação àqueles que não foram submetidos.

Produção Didático-pedagógica
Título: Percepções sobre mudanças de comportamento e estilo de vida em estudantesabordagem de conscientização da saúde.
Palavras-chave: Estilo de vida , saúde.
Resumo: A influência da mídia e das comodidades da tecnologia, aliada à adoção de padrão
alimentar inadequado e não saudável, parece estar comprometendo o estado de saúde dos
jovens, e, conseqüentemente, dos futuros adultos. Esta produção didático-pedagógica tem como
finalidade contribuir para que o professor de educação física tenha um suporte pedagógico e
bibliográfico para auxiliar, fundamentar e sistematizar sua prática educativa e desenvolver suas
aulas de acordo com a realidade da sua escola. A abordagem educacional deve levar o estudante
a ter consciência e autonomia quanto a bons hábitos de saúde, em especial frente às atividades
físicas, à alimentação e à aptidão para tomar decisões sem estresse. Tudo isso visando minimizar
os efeitos negativos do estilo de vida e, assim, ajudar o indivíduo a optar de forma consciente por
comportamentos que diminuam os riscos de perturbação à saúde física, social e mental. Nesse
sentido, o texto foi estruturado em etapas, iniciando sobre o conhecimento que os alunos têm
sobre saúde e atividade física. A seguir, será tratado de temas relacionados à nutrição, à atividade
física, à saúde, ao comportamento preventivo, ao controle de estresse e ao relacionamento
pessoal. Por fim, os conteúdos serão contextualizados através de vivências práticas que
possibilitarão internalizar o conhecimento.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: JOSEMAR FIORESE
ORIENTADOR: EVANDRA HEIN MENDES
IES: UNIOESTE

Artigo
Título: Avaliação na educação física escolar: teste para a modalidade de futsal
Palavras-chave: Avaliação. Instrumentos. Futsal.
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Resumo: Nas últimas décadas, a temática da avaliação, tem permeado o debate no interior das
escolas. De fato, essa disciplina possui uma particularidade no processo avaliativo, pois o objeto
de conhecimento é o movimento humano. Nesse sentido, percebe-se a necessidade em avaliar
outras dimensões além da intelectual, entre elas a atitudinal, a motora e a técnica. Sendo assim,
percebeu-se a necessidade de elaborar instrumentos voltados à análise da aprendizagem dos
conteúdos esportivos nas aulas de Educação Física, especialmente do futsal. Para tanto, foi
elaborado um instrumento de avaliação dos fundamentos técnicos para a referida modalidade e
aplicado com alunos de uma 8ª série da Escola Estadual Cristo Redentor no município de Nova
Prata do Iguaçu - (NRE - Dois Vizinhos). A partir das análises foi possível verificar a partir do
Índice de confiabilidade entre avaliadores que identificava a convergência entre 7 e 9 como
aceitável, constatou que a maioria dos itens avaliados encontravam-se dentro dos níveis de
confiabilidade esperados. No entanto, dos 17 itens apenas 3 divergiram ficando com resultado um
pouco abaixo de 7, sendo eles:Chute com o dorso do pé(0,52),chute de bico(0,53) e voleio (0,69).

Produção Didático-pedagógica
Título: Avaliação na educação física escolar: instrumentos e protocolos
Palavras-chave: Avaliação. Instrumentos. Futsal.
Resumo: Percebe-se dessa forma a necessidade de ao discutir o processo de avaliação
relacionar alguns testes existentes na literatura da área da Educação Física, que podem contribuir
na análise da evolução dos alunos pelo professor a partir do momento em que são utilizados sem
intenção de classificar ou comparar os mesmos elencando os melhores ou piores da turma, mas
auxiliar no desenvolvimento da aprendizagem do educando. Os testes são relativos ao conteúdo
estruturante esporte, nas modalidades de basquetebol, voleibol e futsal que podem servir de
modelos, sendo adaptados se necessário ou conforme as condições e necessidades do ambiente
escolar.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: JOSUE SANTOS DO CARMO
ORIENTADOR: SERGIO ROBERTO ABRAHAO
IES: UFPR

Artigo
Título: O Futebol como Instrumento Didático-Pedagógico nas aulas de Educação Física
série do Ensino Médio
Palavras-chave: Futebol. Esportivização. Prática Pedagógica.

na 2ª

Educação Física 2009
Resumo: Na utilização do conteúdo futebol nas aulas de educação física, observamos que alguns
alunos demonstram a falta de interesse na aula. Podemos elucidar alguns motivos, como a
participação sempre dos mesmos na execução das atividades, ou seja, os alunos que dominam
melhor a “técnica” do futebol são valorizados. Desta maneira, nos questionamos quais seriam os
motivos para o desinteresse por parte dos alunos nesta prática pedagógica. .Como um dos
objetivos, iremos elucidar os motivos que levam o desinteresse por parte dos alunos,
possibilitando assim uma maior socialização. Isso nos faz pensar em algumas possibilidades que
nos remetem a refletir sobre o processo de esportivização e a docência em educação física.
Utilizaremos a metodologia crítico-superadora para a compreensão do fenômeno que relaciona
prática pedagógica e futebol.
Produção Didático-pedagógica
Título: O Futebol como Instrumento Didático-Pedagógico nas aulas de Educação Física na 2ª
série do Ensino Médio
Palavras-chave: Futebol. Esportivização. Prática Pedagógica.
Resumo: Na utilização do conteúdo futebol nas aulas de educação física, observamos que alguns
alunos demonstram a falta de interesse na aula. Podemos elucidar alguns motivos, como a
participação sempre dos mesmos na execução das atividades, ou seja, os alunos que dominam
melhor a “técnica” do futebol são valorizados. Desta maneira, nos questionamos quais seriam os
motivos para o desinteresse por parte dos alunos nesta prática pedagógica. .Como um dos
objetivos, iremos elucidar os motivos que levam o desinteresse por parte dos alunos,
possibilitando assim uma maior socialização. Isso nos faz pensar em algumas possibilidades que
nos remetem a refletir sobre o processo de esportivização e a docência em educação física.
Utilizaremos a metodologia crítico-superadora para a compreensão do fenômeno que relaciona
prática pedagógica e futebol.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: JUCILENE SANTANA PERUCI
ORIENTADOR: MARIA TERESA MARTINS FAVERO
IES: FACULDADE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E LETRAS DE PARANAVAÍ

Artigo
Título: Avaliar ou Classificar?
Palavras-chave: Avaliação. Função. Instrumentos. Definição. Verificação.
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Resumo: O presente artigo discute a avaliação escolar como um dos momentos mais importantes
da educação, compreendendo este instrumento como possibilidade de entendimento da
aprendizagem e do desenvolvimento do aluno. O intuito maior desta proposta é direcionar a
equipe docente (professores, equipe pedagógica e direção) a repensar suas práticas avaliativas,
de que forma ela vem acontecendo, e se está de acordo com o projeto da escola, procurando
provocar uma mudança de atitude em relação à avaliação. A pesquisa possibilitou analisar o
conhecimento dos professores e dos alunos sobre avaliação, sendo que a mesma foi aplicada em
forma de questionário para explanação do tema proposto através de questões. O resultado dessa
pesquisa deixa claro que a avaliação ainda é utilizada de forma inconsciente pelos professores e
os alunos simplesmente retratam aquilo que o professor prega. A verificação da aprendizagem
tendo como resultado a nota ainda é apreciado como a função principal da avaliação, deixando de
lado o ponto mais importante deste processo o ir e vir da aprendizagem, sanando dúvidas,
sistematizando o conhecimento para que ele aconteça de forma completa, cumprindo assim seu
papel principal, o de ator e não de coadjuvante dentro deste processo chamado educação.

Produção Didático-pedagógica
Título: Avaliar ou Classificar?
Palavras-chave: Avaliação. Educação Física Escolar. Concepção Crítico Superadora.
Resumo: A presente produção tem como objeto de estudo a Avaliação na Educação Física
Escolar, fazendo-se presente no cotidiano escolar e no trabalho do professor tanto como meio
diagnóstica quanto de investigação da prática pedagógica. Através de estudos bibliográficos e
momentos de reflexão, numa perspectiva dialética objetiva-se analisar os procedimentos
avaliativos utilizados, diagnosticando praticas incoerentes com a atual pedagogia procurando
subsidiar o professor na sua prática pedagógica. Recorrendo à produção de modelos de avaliação
elaborados na escola percebe-se uma falta de sintonia entre as Diretrizes Curriculares e o
contexto escolar, este cenário existente e habitual instiga a pensar as reais limitações e
possibilidades existentes para que ocorra uma avaliação diagnóstica e investigativa. Recorrer à
literatura produzida nesta área; buscar um referencial teórico que norteie o trabalho do professor
para que a avaliação aconteça de forma justa e coerente valorizando o aprendizado do aluno.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: JURECE DE OLIVEIRA CURUPANA
ORIENTADOR: SERGIO ROBERTO MOLLETTA
IES: UTFPR

Educação Física 2009
Artigo
Título: Bullying: a educação física e o controle da agressividade por meio dos jogos cooperativos
Palavras-chave: Educação Física. Agressividade. Bullying. Jogos Cooperativos.
Resumo: A violência se manifesta de diversas formas nas instituições escolares. A maioria de
nossas crianças tem contato permanente com atos violentos também conhecidos como bullying.
Estes comportamentos, não visualizados, visam oprimir, intimidar, gozar, perseguir a outros de
forma rotineira, inclusive em ambientes como na disciplina de educação física. Este estudo
analisou as contribuições dos jogos cooperativos no processo educacional, como forma de
diminuição do bullying nas aulas de educação física após aplicação de Material Didático
experimental do elemento articulador Cultura Corporal e Ludicidade. A amostra foi composta por
alunos matriculados na disciplina de Educação Física do Colégio Estadual Santo Antônio em
Curitiba. Para 58% da amostra já houve algum tipo de intimidação, agressão ou assédio, sendo
que 55% dos agressores eram meninos. 92% sofreram alguma forma de bullying quando tinham
idade que oscilava entre os cinco e doze anos. Evidenciou-se, apesar desta precoce violação a
que foram expostas, que a partir da implantação deste material, produzido especificamente para
esta pesquisa, houve promoção e valorização do pensamento cooperativo em relação aos valores
individualistas da competição, ao preferirem, para 100% da amostra, os jogos coletivos e a
solução de problemas em conjunto. Confirmou-se que o professor de educação física tem
instrumentos para a redução da agressividade em sala e, que os jogos cooperativos podem ser
um meio para esta redução.
Produção Didático-pedagógica
Título: Jogos Cooperativos no ensino fundamental: meios para a diminuição do bullying
Palavras-chave: Educação Física. Bullying. Jogos cooperativos. Ensino Fundamental.
Resumo: Este projeto procura abordar o bullying e os principais aspectos referentes às condutas
agressivas nas aulas de educação física. Atualmente a violência se manifesta de diversas formas
nas instituições escolares, pela presença de gangues, de drogas e inserção de armas. A análise
que se pretende realizar neste projeto é a respeito de uma delas, que se convencionou chamar de
bullying. Analisar as contribuições dos jogos cooperativos no processo educacional, visando a
diminuição do bullying. O tema será apresentado de forma dinâmica e participativa, por meio de
exposição teórica e de casos reais. Serão propostas reflexões sobre filmes, que demonstrem o
cotidiano escolar e as situações de Bullying, que permitam compreender diferentes formas de
violência e diferenciá-la de brincadeiras próprias da idade. Palestra Motivacional para o combate
ao BULLYING na escola.

Aulas expositivas, apresentadas em PowerPoint. Fomento de

discussões, dinâmicas de grupo e estratégias pedagógicas desenvolvidas para imediata
aplicação. Produção de cartazes e textos sobre o tema em estudo e posterior divulgação dos
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mesmos. Trabalho em equipe; respeitabilidade mútua e subordinação consciente aos superiores
utilizando-se de estratégias pedagógicas. Aplicação de atividades cooperativas visando promover
a co-aprendizagem e o aperfeiçoamento de Habilidades Humanas Essenciais.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: JUSSIARA LICHACOVSKI
ORIENTADOR: MILTON APARECIDO ANFILO
IES: UEPG

Artigo
Título: A Ludicidade como fator motivacional no processo ensino-aprendizagem do voleibol
escolar
Palavras-chave: Voleibol. Ludicidade. Metodologia Estruturalista
Resumo: Este trabalho discorre sobre o desenvolvimento e os resultados obtidos através do
projeto que foi realizado no Colégio Estadual Professor Becker e Silva no município de Ponta
Grossa/PR, no segundo semestre de 2010, para alunos da classe de apoio matriculados na 5ª
série do Ensino Fundamental, do período vespertino, em contra-turno escolar, desenvolvido
semanalmente através de jogos lúdicos e adaptados fundamentados em uma metodologia
estruturalista, reduzindo o tamanho da quadra, a altura da rede, o tamanho da bola e o número de
participantes durante o jogo. Neste sentido, o objetivo principal foi analisar a influência da
ludicidade como instrumento de motivação e facilitação da aprendizagem, bem como o interesse e
aproveitamento escolar, promovendo a socialização e integração dos alunos através de atividades
lúdicas no ensino do voleibol. Durante o desenvolvimento do projeto percebemos que a maioria
dos alunos mostrou grande interesse nas atividades propostas, integrando-se e interagindo de
forma bastante satisfatória, além de notarmos uma pequena melhora na disciplina e no
aproveitamento escolar dos participantes. Concluímos, portanto, que trabalhos que envolvem a
ludicidade na Educação Física estimulam os alunos, integrando-os e proporcionando um
aprendizado mais eficiente, tornando as aulas mais agradáveis, com maior participação,
contribuindo com a socialização dos participantes.

Produção Didático-pedagógica
Título: A ludicidade como instrumento de motivação no processo ensino-aprendizagem do
voleibol escolar
Palavras-chave: ludicidade; voleibol; motivação.
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Resumo: Acredita-se que através da ludicidade é possível buscar novas possibilidades de ensino,
em que o aluno consiga ficar mais motivado à prática, não se sentindo isolado e participando
ativamente das atividades em grupo. Portanto, visando possibilitar aulas de Educação Física mais
atraentes, alegres e descontraídas, busca-se nesta unidade didática, a construção de alternativas
de ensino do voleibol escolar através de jogos lúdicos e adaptados, utilizando-se para tanto da
metodologia estruturalista. O objetivo principal desta produção didático-pedagógica é analisar a
influência da ludicidade como instrumento de motivação e facilitação da aprendizagem, bem como
o interesse e aproveitamento escolar através do ensino do voleibol.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: KARIN CRISTINE SILVESTRE
ORIENTADOR: VANIA ROSCZINIESKI BRONDANI
IES: UNICENTRO

Artigo
Título: Educação física e suas atividades como possibilidade de desenvolvimento pessoal e social
no espaço escolar
Palavras-chave: violência, combate e prevenção, afetividade, auto-estima.
Resumo: Este estudo teve por finalidade investigar a interferência das atividades lúdicas no
sentido de desenvolvimento pessoal e social dos alunos e assim diminuir a violência no entorno
escolar. O mesmo envolveu 06 alunos do ensino médio que deram vida ao projeto, e 59 crianças
de 5ª, 6ª e 7ª séries da Escola Estadual Carlos Gomes, do município de Pato Branco, estado do
Paraná. O mesmo foi dividido em duas etapas, foram realizados 16 encontros com os alunos,
sendo em aulas direcionadas especificamente aos alunos escolhidos para o projeto, durante dois
meses. Nos encontros aconteceu apresentação de atividades diferentes, em que se objetivava,
principalmente, a conscientização sobre a importância da integração entre os alunos e do
divertimento saudável. Os dados coletados pelos instrumentos foram comparados e analisados
indicando que todos os alunos salientaram o prazer de participar e a preferência com atividades
lúdicas, justificando maior possibilidade de ação e melhor forma de preencher o tempo livre. Os
alunos afirmaram ter percebido a queda no índice de atitudes violentas na hora do intervalo,
alegando a possibilidade de investir em outras atividades mais prazerosas, com a oportunidade de
conhecer pessoas novas. Notou-se que muitas das atividades propostas vieram de encontro com
as necessidades dos alunos onde os mesmos tiveram a oportunidade de se expressar, refletir,
repensar atitudes e principalmente conhecer melhor aos outros e a si mesmo. Os resultados do
estudo evidenciam que são necessários projetos como esse, pois o olhar desta população alvo
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representa um diferencial importante, somado a outros, na diminuição da violência no ambiente
escolar.
Produção Didático-pedagógica
Título: Jogos e brincadeiras uma possibilidade no desenvolvimento do espaço escolar
Palavras-chave: Não disponível.
Resumo: Não disponível.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: KLEBER ERICO BARBOSA DA SILVA
ORIENTADOR: NILSON ROBERTO MOREIRA
IES: UEM

Artigo
Título: Xadrez, muito além do jogo
Palavras-chave: xadrez; interação socil; desenvolvimento cognitivo.
Resumo: Este artigo tem como finalidade apresentar reflexão, e socializar os resultados obtidos
na implantação do projeto de Intervenção Pedagógica do Programa de Desenvolvimento
Educacional (PDE), Aplicado na Escola Estadual Presidente Arthur da Costa e Silva ensino
fundamental no Município de Floresta. Considerando que através da prática do xadrez foi possível
fazer uma analise da conduta comportamental e o desenvolvimento cognitivo de educandos da 5ª
a 8ª séries, já que o xadrez é um grande recurso pedagógico que permite aos professores
desenvolver sua prática de ensino de maneira lúdica, possibilitando a intervenção constante. Para
o educando umas atividades prazerosas, que desperta interesse e motivação e uma maior
interação social, representação do exterior da percepção, organização do pensamento e formação
do caráter, sendo também um exercício de raciocínio lógico que permite a capacidade de analisar
a autoconfiança e a motivação. O projeto inclui entre outras ações a elaboração de uma palestra
com pais e professores de outras disciplinas com o propósito de conscientizá-los a cerca da
importância do xadrez na formação intelectual e social do educando, confecção de uma cartilha
com sugestões de atividades em outras disciplinas utilizando o xadrez pré-requisitos, confecção
de material para a exploração de diversas variações do xadrez, apresentação e aplicação do
mesmo. Alcançou-se um resultado satisfatório já que se objetivou com o desenvolvimento desse
trabalho desenvolver atitudes positivas, a compreensão de regras, conceito, analise a autonomia e
o trabalho em equipe, o desenvolvimento cognitivo e social favorecendo um crescimento global do
educando.
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Produção Didático-pedagógica
Título: Xadrez, muito além do jogo
Palavras-chave: xadrez; interação social; desenvolvimento cognitivo.
Resumo: A escola tem um papel fundamental que é o de socializar e transmitir conhecimentos
científicos que ao longo do tempo foi produzido pela humanidade. Assim sendo, para que a escola
cumpra seu papel, se faz necessário que tais conhecimentos sejam transmitidos de tal maneira
que provoque uma satisfação no aluno em construir seu aprendizado. Com isso, busca-se uma
metodologia embasada no xadrez, pois o mesmo possui diversas vertentes que pode ser aplicada
nas diversas disciplinas do ensino fundamental, possibilitando um aprendizado prazeroso. Este
material tem como objetivo: a) proporcionar aos alunos através do Xadrez o desenvolvimento de
suas capacidades cognitivas e adquirir pré-requisitos que lhes ajudarão na compreensão dos
conteúdos no cotidiano escolar. b) Vincular através da prática do Xadrez atividades, de Português,
Matemática, História e etc. que facilitarão o entendimento dos conteúdos propriamente dito. c)
Possibilitar uma maior compreensão dos conteúdos escolares guando estes estiverem vinculados
ao Xadrez. D) Levar o aluno a compreensão de que a prática do Xadrez possibilita um maior
desenvolvimento de suas capacidades intelectuais. A metodologia se dará através de sugestões
de atividades aplicadas em algumas disciplinas que terá o xadrez como ferramenta pedagógica.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: LAIS REGINA TELLES CAMPOS
ORIENTADOR: ERNANI XAVIER FILHO
IES: UEL

Artigo
Título: Comparação entre o método tradicional e método lúdico no ensino do xadrez: brincando e
jogando com o xadrez.
Palavras-chave: xadrez, método tradicional, método lúdico.
Resumo: Há diferentes métodos de se ensinar o xadrez e nem todos atendem as necessidades
encontradas pelo professor em sala de aula. Neste estudo analisou-se de forma distinta o método
lúdico e tradicional para o ensino do xadrez. O objetivo deste estudo foi comparar a eficácia de
diferentes métodos de ensino do xadrez na aquisição dos conteúdos do jogo xadrez. Trinta e nove
crianças com idade entre 10 a 12 anos participaram do estudo. Elas formaram dois grupos vinte e
um alunos formaram o GRUPO A trabalhou com o método tradicional o GRUPO B trabalhou com
o método lúdico, era formado por dezoito alunos. Antes das sessões de prática foi aplicado pré-
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teste para análise do conhecimento prévio sobre o jogo (questionário). Na fase de aquisição cada
grupo realizou quinze sessões teóricas e práticas uma vez por semana com duração de cinquenta
minutos cada uma. Ao final da aquisição foi realizado pós-teste (questionário) e o teste de
retenção composto de situações problema e exercícios práticos no tabuleiro (finalizar o jogo com
menor número de lances). Após uma semana sem contato com o jogo, foi feito novo teste de
retenção para avaliar as informações retidas pelos participantes de cada GRUPO. Os resultados
mostraram que ambos os grupos aprenderam a tarefa de maneira similar e que apenas no pósteste houve diferença significativa entre os grupos, contudo essa diferença não permaneceu nas
demais fases do experimento.
Produção Didático-pedagógica
Título: Ensinando, Aplicando e Valorizando o Xadrez como conteúdo da Educação Física Escolar.
Palavras-chave: Jogos; xadrez; alternativo.
Resumo: Este material tem como objetivo compartilhar alguns jogos alternativos que utilizo em
minhas aulas de xadrez, com os colegas de profissão. Vale ressaltar que o profissional que está à
frente de um trabalho deve considerar qual será a melhor estratégia de ensino para suas turmas;
determinar que métodos e materiais poderão ser utilizados por ele a fim de facilitar o
entendimento, desenvolvimento de habilidades motoras ou cognitivas, propiciando aos alunos
situações estimuladoras para aprendizagem.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: LILIAN ADRIANA RAMOS HUL
ORIENTADOR: EMERSON LUIS VELOZO
IES: UNICENTRO

Artigo
Título: A dança circular nas aulas de educação física: uma perspectiva de interação social
Palavras-chave: Dança Circular. Interação Social. Educação Física.
Resumo: O presente artigo apresenta possibilidades e alternativas para a inserção da dança nos
conteúdos das aulas de Educação Física e aborda especificamente a Dança Circular e seu caráter
de interação social. Serão apresentados os conteúdos através de uma intervenção pedagógica
realizada com educandos. Durante a experiência com a Dança Circular, destaca-se a pouca
utilização da dança no contexto escolar, também as raras tentativas de aproximação e troca social
e afetiva entre os alunos por meio da expressão corporal. Nesse sentido destaca-se a relevância
da dança na escola de forma significativa, com embasamento teórico e contextualização histórico
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social. O conhecimento sobre a Dança Circular, história, simbologia e a própria vivência da dança
proporciona harmonia, igualdade, integração de diferenças e aproximação. É a partir das
experiências vividas na escola que os educandos ampliam o conhecimento de modo reflexivo e
sensibilidade nas relações sociais.

Produção Didático-pedagógica
Título: A dança circular nas aulas de educação física: uma perspectiva de interação social.
Palavras-chave: educação física; dança circular; interação social; cultura corporal.
Resumo: A presente Unidade Didática visa à aplicação da Dança Circular nas aulas de Educação
Física como meio de expressão corporal, manifestação cultural e interação social, de forma que o
aluno possa vivenciar a Dança Circular, conhecer suas características e principalmente socializarse com o grupo. Para tanto, inicialmente será apresentado o conceito de dança e suas diversas
modalidades, em seguida, será apresentado a Dança Circular com seu histórico e propagação,
suas características e simbologia, por meio de texto e material de audio e mídia. A partir destes
conhecimentos será apresentada a dança, explicitando os passos para sua pratica e assim a
vivencia da dança por meio de coreografias elaboradas. Posteriormente, serão propostas
atividades a partir da experiência dos alunos com a Dança Circular, como relatos, atividades de
expressão, entre outras. Os resultados serão apresentados em artigo para apreciação de alunos,
professores e demais interessados no tema.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: LIZETTE LOPES ALVES
ORIENTADOR: ELIZANDRA GARCIA DA SILVA
IES: UEM

Artigo
Título: Vamos jogar e brincar? Então vou te contar!
Palavras-chave: Jogos e Brincadeiras Tradicionais Infantis. Educação Física. Cultura Corporal.
Resumo: Esse artigo tem por objeto analisar as determinações do temário dos jogos, brinquedos
e brincadeiras tradicionais infantis sobre a lógica da sociedade capitalista. Esse tema surgiu a
partir das aulas de Educação Física escolar, na busca de compreender a necessidade de resgatar
os jogos, brinquedos e brincadeiras tradicionais infantis nas aulas de Educação Física. Assim,
partiu-se da constatação empírica de que a criança está deixando de brincar com os jogos e
brincadeiras tradicionais (como conteúdo da Educação Física na compreensão da cultura corporal
produzida social e historicamente pelo homem) e, além disso, é possível perceber que a
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tecnologia, como a internet, videogames, televisão, celulares e outros, restringiram os jogos e as
brincadeiras a um pequeno espaço, uma sala ou um quarto, ao mesmo tempo em que
substituíram os jogos tradicionais antes, realizados nas ruas e quintais. Portanto, a práxis
pedagógica que orientou tais análises foi desenvolvida no período de 2009 a 2011 e aplicado para
os alunos da 5ª série do Colégio Estadual Cianorte - Ensino Fundamental, Médio, Normal e
Profissional localizado no município de Cianorte-PR, que, por meio das aulas de educação física
escolar, buscou o resgate dos jogos e brincadeiras tradicionais enquanto conteúdos da cultura
corporal. Finalmente, pudemos constatar que a violência e a tecnologia são os maiores fatores
que determinam e condicionam os jogos e as brincadeiras na escola.
Produção Didático-pedagógica
Título: Os Jogos e as Brincadeiras como uma Práxis Pedagógica da Educação Física e a
Desconstrução das Relações de Opressão.
Palavras-chave: Opressão. Jogos e Brincadeiras. Nova Práxis.
Resumo: O objeto desse Caderno Pedagógico é constituir uma práxis pedagógica da Educação
Física a partir dos conhecimentos construídos e acumulados no PDE, compreendida por nós
como uma práxis que se opõe a hegemonia dominante do capitalismo e seus ditames atuais para
a Educação e Educação Física, ou seja, uma práxis contra hegemônica. Essa práxis dar-se-á por
meio dos jogos e brincadeiras, os quais tinham em comum a reprodução das normas dominantes
do capitalismo, em especial no pertinente ao tema da opressão nas aulas de Educação Física.
Essa práxis está materializada num Caderno Pedagógico, que subsidiará o trabalho do professor,
como mediador da aprendizagem com os alunos por meio do conteúdo dos jogos e brincadeiras.
As atividades que sugerimos para o referente material, em sua grande maioria já são utilizadas de
forma a reproduzir a hegemonia capitalista nas aulas de Educação Física, logo, muitas dessas
são do conhecimento de ampla gama de professores e dos alunos.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: LOIDE SIQUEIRA DA SILVA
ORIENTADOR: ARESTIDES PEREIRA DA SILVA JUNIOR
IES: UNIOESTE

Artigo
Título: Ginástica circense na educação física escolar: um relato de experiência
Palavras-chave: artes circenses; ginástica; Educação Física.
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Resumo: A ginástica circense quando aplicada nas aulas de Educação Física estimula a
criatividade dos alunos, desenvolve as aptidões individuais, prepara-os também para a vida na
sociedade, possibilitando construir o conhecimento de diversas amplitudes, para que eles se
tornem mais críticos e responsáveis, em busca de uma sociedade mais justa. Além disso,
desenvolve a atenção, a coordenação motora, a agilidade, a força, o equilíbrio, a integração, a
socialização, também são trabalhados os conceitos da ética, educação e cidadania. Desta forma,
o objetivo deste artigo é apresentar um relato de experiência sobre a aplicação da Ginástica
Circense como possibilidade de prática pedagógica na Educação Física escolar. O trabalho foi
desenvolvido no Colégio Estadual Tarquínio Santos, articulado ao Programa de Desenvolvimento
Educacional (PDE), envolvendo os alunos de 5ª e 6ª séries do Ensino Fundamental. Foram
trabalhadas ações teórico-práticas, dentre as quais se destacam: história do circo, acrobacias,
manipulações, equilíbrios e encenação, trabalhados com apoio de atividades propostas na
Unidade Didática. Com base nas ações desenvolvidas na execução do projeto, conclui-se que
através de pesquisas e vivência das atividades propostas, o aluno passou a conhecer melhor o
seu corpo, suas capacidades e possibilidades, ao entender os fatos históricos circenses. Durante
o processo/ensino aprendizagem, os alunos desenvolveram diferentes aspectos pessoais como a
sensibilidade na expressão corporal, a cooperação, o desenvolvimento da criatividade, a melhora
da autoestima. No desenvolvimento do projeto, tivemos experiência interdisciplinar que se
mostrou enriquecedora não só para a disciplina de Educação Física como para todas as outras
envolvidas.
Produção Didático-pedagógica
Título: O artista sou eu no circo da escola
Palavras-chave: Artes Circenses. Circo. Ginástica.
Resumo: A Arte Circense é um instrumento pedagógico que trabalha a cultura corporal, de uma
maneira que os alunos possam valorizar essas manifestações artísticas e descobrirem suas
habilidades físicas e expressivas, através das diferentes formas de representações da ginástica.
Além de contribuir com a Educação Física no conhecimento a ser tratada no âmbito escolar de
forma mais artística e mais dedicada nas expressões corporais, explora as capacidades
fisiológicas, como: a resistência, a força, a flexibilidade, a agilidade, o equilíbrio e coordenação,
trabalhando a preparação física dos praticantes, trazendo diversos benefícios biopsicossociais e
despertando os valores de cooperação, socialização, desinibição e interesse pelas aulas. É uma
forma motivadora e lúdica para se explorar os conteúdos ginásticos de maneira diversificada e
ampla.
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DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: LUCI MARIA VANCAN PRATA
ORIENTADOR: SERGIO ROBERTO MOLLETTA
IES: UTFPR

Artigo
Título: Elemento Articulador Cultura Corporal e Saúde e a Percepção do Aluno Trabalhador do
Ensino Profissionalizante Sobre o Estilo de Vida Saudável
Palavras-chave: Aluno trabalhador. Curso profissionalizante. Estilo de vida ativo. Qualidade de
vida. Doenças crônico-degenerativas.
Resumo: Estudos apontam que algumas doenças crônicas degenerativas, que aparecem na
idade adulta, passam a ter origem na infância e na adolescência em conseqüência da aquisição
de comportamentos inadequados que favorecem o aparecimento dos chamados fatores de risco,
dentre eles a redução nas suas atividades físicas diárias. Este estudo de caso procurou analisar a
percepção que o aluno trabalhador, do ensino profissionalizante, tem sobre o estilo saudável de
vida após aplicação de Material Didático experimental do elemento articulador Cultura Corporal e
Saúde. A amostra foi composta por alunos matriculados na disciplina de Educação Física, do
Curso de Administração do Colégio Estadual Professor Loureiro Fernandes, Curitiba. Os
resultados foram analisados a partir da implantação deste material, produzido especificamente
para esta pesquisa, e que compõe o Programa de Desenvolvimento da Educação - PDE, do
Estado do Paraná. Constatou-se que esta produção, direcionado à promoção da saúde: O estilo
de vida do aluno trabalhador do ensino profissionalizante - revelou-se um recurso pedagógico
estratégico para estimular a conscientização de hábitos saudáveis propostos na disciplina de
educação física, também, promovendo a saúde dos alunos de cursos profissionalizantes,
tornando-os agentes transformadores da própria realidade e de seus familiares. Destacando-se
que 100% dos alunos consideraram importantes, para as suas vidas, os conhecimentos
trabalhados neste material.
Produção Didático-pedagógica
Título: A Educação Física e o Estilo de Vida do Aluno Trabalhador do Ensino Profissionalizante
Palavras-chave: Aluno Trabalhador. Curso Profissionalizante. Estilo de Vida Ativo. Qualidade de
Vida. Doenças Crônico-degenerativas
Resumo: Este projeto pretende analisar o estilo de vida do aluno trabalhador, de curso
profissionalizante, e de seus familiares, bem como os reflexos provenientes de doenças crônicodegenerativas.
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estilo de vida ativo e saudável. O estudo será realizado com alunos do ensino médio do curso
profissionalizante de escola pública de Curitiba. Para fins de coleta de dados serão aplicados
questionários que contemplem aspectos do estilo de vida. Apesar de existirem alguns estudos
voltados para a educação do aluno trabalhador, eles são escassos quando se referem à qualidade
e ao estilo de vida. Portanto, as ações propostas neste estudo constituem uma oportunidade de
relevância social e acadêmica, com reflexos no desenvolvimento destes alunos e das Diretrizes
Curriculares do Estado do Paraná.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: LUCI MOREIRA SORRILHA
ORIENTADOR: ANA MARIA PEREIRA
IES: UEL

Artigo
Título: O Atletismo sob o Paradigma da Motricidade.
Palavras-chave: Educação Física. Motricidade Humana. Atletismo na Escola.
Resumo: O presente trabalho tem como objetivo, ensinar na escola o esporte Atletismo,
modalidade (corridas), sob o paradigma da Motricidade Humana visando o aprendizado deste
conteúdo, bem como as vivências e as experiências motoras. O paradigma, da Ciência da
Motricidade, foi escolhido para orientar o ensino do Atletismo porque esta ciência refuta a
concepção de aulas para um físico tão só, considera o homem na sua totalidade e complexidade

Produção Didático-pedagógica
Título: A Motricidade Humana na Escola
Palavras-chave: Motricidade Humana. Educação Motora. Educação física.
Resumo: Como está o ensino da Educação Física no contexto escolarizado.
Percebe-se que a prática pedagógica da Educação Física está atrelada apenas a uma mera
educação do físico, tendo sues conteúdos concebidos somente como área de atividade prática,
sustentando sob a concepção do paradigma tradicional e cartesiano. O objetivo deste trabalho é
elaborar diretrizes para o processo de ensino e aprendizagem da Educação Física no âmbito
escolar, com base nos pressupostos e nos fundamentos da Ciência da Motricidade Humana, uma
vez que essa ciência considera o homem inteiro e o paradigma complexo. Esse estudo se justifica
tendo em vista provocar o rompimento com o dualismo cartesiano e com paradigma tradicional,
redimensionar a práxis pedagógica da disciplina em questão e com a formação e educação do ser
humano. Para presente pesquisa, qualitativa em educação,como está o ensino da Educação
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Física no contexto escolarizado. Percebe-se que a prática pedagógica da Educação Física está
atrelada apenas a um estudo de cunho bibliográfico, que utilizará do pressupostos da Motricidade
Humana para contribuir com ensino da Educação Física na escola.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: LUCIA MARIA FELIPE ALVES
ORIENTADOR: KARINA DE TOLEDO ARAUJO
IES: UEL

Artigo
Título: Educação física, gênero e mídia: Criando possibilidades no espaço escolar
Palavras-chave: mídia; masculino-feminino; razão-emoção; linguagem.
Resumo: Este artigo apresenta as discussões sobre os temas propostos na área de Educação
Física e o processo de constituição do trabalho de intervenção realizado durante o Programa de
Desenvolvimento Educacional do Paraná (PDE ) junto a professores/as que atuam na educação
básica na Rede Estadual de Ensino do Estado do Paraná, em ambiente virtual e aos alunos/as do
ensino médio. O principal objetivo foi propor possibilidades de ensino e de aprendizagem que
incorporassem, além da linguagem verbal, a linguagem corporal com vistas à compreensão
inteligível e sensível, por meio dos sentidos e das sensações que podem ser vivenciadas
virtualmente através da utilização de mídias no ensino da Educação Física, possibilitando a
exploração da criatividade, da imaginação e do conhecimento advindos de suas emoções,
percepções e sensações e dos movimentos intencionais baseados no conteúdo “esporte”, na
modalidade Futebol. Como recorte, propusemos discussões sobre as relações de gênero e suas
dicotomias na natureza e na cultura objetivando fundamentá-lo para o desenvolvimento de
trabalhos com a utilização das Tecnologias Educacionais (mídias), explorando outras “falas”,
outros sentidos, outras possibilidades em aprender, considerando uma visão de mundo embasada
também, no princípio feminino.
Produção Didático-pedagógica
Título: Educação física, gênero e mídia: criando possibilidades no espaço escolar
Palavras-chave: mídias; futebol; emoção; razão; linguagem.
Resumo: O presente material didático-pedagógico é um OAC e parte do plano de trabalho, cujo
objeto de estudo é a criação de mídias, utilizando os conteúdos estruturantes da área. Neste
caso, trabalharemos com o Esporte: Futebol / Futsal, com alunos e alunas do Ensino Médio.
Procuramos agregar a multiplicidade de formas de comunicação, expressão e linguagem, dando

Educação Física 2009
suporte à aprendizagem sem descaracterizar o movimento, o conhecimento racional e crítico, mas
também o conhecimento intuitivo e emocional, fato presente e extremamente relevante nas aulas
de Educação Física. O objetivo é produzir mídias, explorando através das tecnologias, o inteligível
e o sensível, incorporados aos conteúdos estruturantes, neste caso, o futebol.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: LUCIA MARIA PEREIRA
ORIENTADOR: JULIO ALBERTO AGANTE FERNANDES
IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ

Artigo
Título: Desenvolvimento motor - implicações nas aulas de Educação Física da 5ª série e seu
aprimoramento através da ginástica olímpica.
Palavras-chave: Desenvolvimento motor; ginástica olímpica; processo de aprendizagem;
Educação Física na 5ª série.
Resumo: O objetivo desta pesquisa foi investigar o ensino sistematizado de um programa de
ginástica olímpica comparado ao conteúdo normal das aulas de Educação Física da 5ª série,
como meio de aperfeiçoar o desenvolvimento motor nos educandos que apresentarem déficit
quanto às habilidades básicas e para o aprendizado das habilidades específicas. Neste processo,
a estratégia de ação foi investigar o estágio de desenvolvimento de dois padrões fundamentais de
movimento, o de rolamento do corpo e apoio invertido conforme protocolo de Gallahue e Ozmun
(2005), nos educandos das quintas séries “B” e “C” da Escola Estadual Professor Paulo Mozart
Machado - EF, com idade de 11 e 12 anos. Ambas as turmas foram submetidas aos testes no
início e no final do programa. Uma das turmas, denominada de ”grupo da prática” foi submetida às
aulas de um programa de ginástica olímpica específica para o desenvolvimento motor enquanto a
outra turma denominada de “grupo de controle” não participou do programa, tendo suas aulas do
conteúdo normal das aulas de Educação Física para quinta série. Os resultados permitiram
identificar uma evolução nos dois grupos com superioridade para o grupo da prática, ressaltando o
efeito do programa.
Produção Didático-pedagógica
Título: Desenvolvimento motor - implicações nas aulas de Educação Física da 5ª série e seu
aprimoramento através da ginástica olímpica.
Palavras-chave: Desenvolvimento motor; estágio motor; ginástica olímpica; aula de Educação
Física.
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Resumo: Para que o aluno vivencie os fundamentos e técnicas dos conteúdos estruturantes
propostos nas DCE para as quatro séries finais do ensino fundamental é necessário que ele esteja
na sequência do desenvolvimento motor chamado de habilidades motoras especializadas ou seja
movimentos fundamentais que foram refinados ou combinados com outros movimentos tornandoos complexos. Portanto só poderá ser atingido se ocorrer à realização correta dos movimentos
fundamentais. Os alunos ao chegarem na 5ª série, geralmente se encontram no estágio elementar
em determinados padrões motores, quando deveriam estar no estágio maduro. Ai vem à
necessidade de analisar o desenvolvimento motor do aluno e propor atividades que o aprimore. A
metodologia é investigar o estágio de desenvolvimento de dois padrões fundamentais de
movimento, o rolamento do corpo e apoios invertidos dos alunos da 5ª série “B” e “C”. Os dados
serão filmados e posteriormente analisados conforme protocolo do Gallahue e Ozmun (2005).
Diante dos resultados coletados, apenas uma turma participará de um programa de Ginástica
olímpica específico para o desenvolvimento motor. No final do processo, todos serão submetidos
aos pós-testes para investigar se a intervenção pedagógica contribui ou não para o
desenvolvimento motor desejado.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: LUCIANA LUCHETTI
ORIENTADOR: VILSON APARECIDO DA MATA
IES: UFPR

Artigo
Título: Avaliação na educação física escolar: pedagogias não críticas x pedagogia históricocrítica.
Palavras-chave: Avaliação, Pedagogia Histórico-crítica, Materialismo histórico e dialético.
Resumo: O presente estudo foi realizado como requisito parcial de avaliação do Programa de
Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná - PDE. A temática da avaliação na disciplina
de Educação Física escolar é o foco central deste artigo, devido à grande abrangência,
complexidade e interdependência entre os diferentes campos que a disciplina engloba. Tendo
como objetivo geral a compreensão da estrutura teórica do processo de avaliação nas diferentes
concepções pedagógicas em contraposição a concepção Histórico-crítica pautada no Materialismo
histórico e dialético. Nessa perspectiva, este artigo almeja obter uma visualização geral das
metodologias de avaliação do processo ensino e aprendizagem da Educação Física para que se
estabeleçam possibilidades concretas para a sua materialização.
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Produção Didático-pedagógica
Título: Avaliação na Educação Física escolar: Pedagogias não críticas X Pedagogia HistóricoCrítica
Palavras-chave: Não disponível.
Resumo: Este material didático propõe uma reflexão sobre as práticas avaliativas na disciplina de
Educação Física, uma vez que, atualmente, observamos no âmbito escolar uma precariedade
com relação à avaliação, a qual costuma ser utilizada como um instrumento discriminatório, tendo
como referência a aptidão física e empregando critérios decorrentes do sistema esportivo de alto
rendimento.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: LUCIANA TERESINHA SASSO FERREIRA DOS SANTOS
ORIENTADOR: VANIA ROSCZINIESKI BRONDANI
IES: UNICENTRO

Artigo
Título: Lúdico na dança: uma forma de aprendizagem na educação física
Palavras-chave: Dança. Lúdico. Educação Física. Criatividade.
Resumo: Este artigo propõe uma nova forma de desenvolver o conteúdo Dança nas aulas de
Educação Física por meio de procedimentos didáticos baseados na ludicidade, desconstruindo e
elaborando formas diferenciadas de evocar a atenção para o tema e proporcionar aos alunos uma
maneira mais prazerosa de dançar. A reflexão busca ultrapassar a abordagem puramente técnica
da dança, focando em estratégias que permitam ao aluno descobrir a criatividade e o potencial
natural de cada um.

Produção Didático-pedagógica
Título: Aprendizagem utilizando o Lúdico
Palavras-chave: dança; expressão corporal e lúdico
Resumo: Esta Unidade Didática foi elaborada durante o processo de criação do Projeto PDE “Lúdico na Dança: uma forma de Aprendizagem” e serve como documento de orientação para sua
implementação. Seu objetivo é propiciar a professores e alunos, um conjunto de atividades
metodológicas, que ao longo do período previsto orientarão as aulas de dança. O objetivo central
desse trabalho deve ser: não apenas ensinar ao educando como dançar, mas favorecer a
aprendizagem, sem demonstrar movimentos pré-determinados, criar condições para que se
movimente e proporcionar situações apropriadas de liberdade de expressão.
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DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: LUCIANE HEINDYK RODRIGUES DIAS
ORIENTADOR: HERRMANN VINICIUS DE OLIVEIRA MULLER
IES: UFPR

Artigo
Título: O “resgate” dos jogos, brinquedos e brincadeiras, e sua utilização como ferramenta
didática.
Palavras-chave: resgate; jogos; conteúdos; cultura; educação física.
Resumo: O presente artigo apresenta resultados de um projeto realizado com alunos da 5ª série
do Colégio Estadual Arlinda Ferreira Creplive, Quatro Barras, PR, a fim de verificar de que forma o
resgate de jogos, brinquedos e brincadeiras vêm sendo utilizados como ferramenta didática.
Dentre as conclusões às quais se chegou, a principal foi de que, à medida que os resgate deste
conteúdo estruturante, jogos, brinquedos e brincadeiras forem redirecinados como um conteúdo
historicamente produzido, refletindo a realidade dos nossos alunos, enriquecerá o processo
ensino aprendizagem.
Produção Didático-pedagógica
Título: A educação física e o impacto do resgate dos jogos, brinquedos e brincadeiras - uma
análise na educação básica paranaense
Palavras-chave: lúdico; jogos; brinquedos, brincadeiras e sirumba.
Resumo: Resgatar os jogos, brinquedos e brincadeiras, valorizando o conhecimento
historicamente produzido pelo aluno, como instrumento pedagógico. Utilizando para isso a
sirumba, chute a gol e pular corda, sendo o primeiro um jogo inédito neste estabelecimento. Tendo
como fundamentação teórica autores específicos do tema, e utilizando uma metodologia Críticosuperadora no conteúdo estruturante: jogos, brinquedos e brincadeiras.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: LUCICLEIA BARBARA PROENCA
ORIENTADOR: SONIA MARIA TOYOSHIMA LIMA
IES: UEM
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Artigo
Título: Repensando a educação física para a educação inclusiva e diversidade
Palavras-chave: Inclusão; diversidade; metodologia de ação.
Resumo: Trabalhar com a diversidade e a inclusão é um desafio, então o objetivo foi verificar e
analisar os conhecimentos sobre diversidade e inclusão entre os professores de Educação Física.
A pesquisa foi desenvolvida dentro do Projeto de Intervenção Pedagógica (PDE) da SEED do
Paraná, no Col. Est. João de Faria Pioli. Teve como metodologia a pesquisa-ação, onde o
pesquisador e participantes compartilham das ações durante o processo. O grupo foi de cinco
professoras. Iniciou-se com uma entrevista para identificar o conhecimento sobre o tema.
Realizaram-se grupos de estudos, visando articular a prática educacional inclusiva com o fazer
pedagógico. Constatou-se a falta de informação sobre a quem e para quem deveria ocorrer a
educação inclusiva, deficiência de referencial teórico e metodológico, e quais as ações docentes
para que a inclusão ocorra de fato. Concluiu-se que houve carência na formação acadêmica dos
integrantes da pesquisa, a falta de conhecimento sobre inclusão, como perpetrar uma educação
para todos com responsabilidade e a necessidade da formação continuada. Verificou-se que não
há apoio institucional para a aprendizagem sobre os tipos de deficiências, ações inclusivas e
como atender a todos pedagogicamente nas escolas. Uma educação de inclusiva de qualidade é
um desafio ainda a ser cumprido.
Produção Didático-pedagógica
Título: Analisando a inclusão e a exclusão nas aulas de Educação Física
Palavras-chave: inclusão; diversidade; metodologia de ação.
Resumo: Como a inclusão de pessoas com necessidades especiais vem sendo efetivada nas
escolas, mas ainda há necessidade de esclarecimentos quanto às dimensões atitudinais, o
presente material se justifica na medida em que pretendemos que o professor possa identificar e
analisar os conhecimentos que tem sobre diversidade e inclusão. Outro fato que justifica a
proposição deste material é que com a efetivação do processo inclusivo educacional,
pretendemos estimular alguns debates para que os conhecimentos teórico-metodológicos possam
ser conhecidos e apreendidos entre os professores de Educação Física, pois ainda encontramos
muitos questionamentos com relação ao ensino e aprendizagem para todos. Desta forma,
pretendemos inicialmente identificar sobre estigmas e preconceitos nas diversas formas de
intervenção junto à população com necessidades educacionais especiais efetivando no espaço
educacional a discussão e reflexão acerca de uma escola para todos. Realizar-se-á um trabalho
metodológico desenvolvido na perspectiva do materialismo histórico, para tanto, se fará uso das
DCE's da disciplina de Educação Física no recorte da CULTURA CORPORAL E DIVERSIDADE.
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DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: LUCINETE BIRCE
ORIENTADOR: EDILSON SERPELONI CYRINO
IES: UEL

Artigo
Título: Programa de intervenção para educação física escolar na perspectiva da educação para a
saúde: prevenção da obesidade e fatores associados
Palavras-chave: Educação para a saúde. Crianças. Adolescentes. Programas de ensino.
Resumo: Nas últimas décadas observa-se um aumento significativo da prevalência de sobrepeso
e obesidade, sobretudo em crianças e adolescentes, tanto em países desenvolvidos quanto
naqueles em desenvolvimento como o Brasil. A despeito de alguns estudos mais atuais estarem
apontando que a obesidade pode ter causa genética, acredita-se que na maioria dos casos, ela
esteja associada a hábitos alimentares inadequados e a diminuição dos níveis de atividade física
diária, particularmente em jovens. A educação física escolar pode assumir um papel importante no
desenvolvimento de estratégias que possam contribuir para adoção de hábitos, atitudes e
comportamentos voltados ao bem estar e a saúde dessa população. O objetivo desse estudo foi
desenvolver e implantar uma proposta curricular para a educação física na perspectiva para a
saúde, direcionada a alunos de 5ª série do ensino fundamental, favorecendo a adoção de hábitos
saudáveis principalmente em relação à alimentação e a atividade física visando à prevenção do
sobrepeso e da obesidade. Diante dos resultados encontrados pode-se concluir que os conteúdos
trabalhados durante a implementação do projeto são satisfatórios, orientando alunos e familiares a
obter conhecimento da necessidade de adquirir atitudes e comportamentos quanto à aquisição de
hábitos saudáveis que possa prosseguir ao longo de toda sua vida.
Produção Didático-pedagógica
Título: Programa de intervenção para educação física escolar na perspectiva da educação para a
saúde: prevenção da obesidade e fatores associados
Palavras-chave: Educação para a saúde. Crianças. Adolescentes. Programas de ensino.
Resumo: Nas ultimas décadas, observa-se um aumento significativo da prevalência do sobrepeso
e da obesidade, sobretudo em crianças e adolescentes, tanto em países desenvolvidos quanto
naqueles em desenvolvimento como é o caso do Brasil. Apesar do desenvolvimento da obesidade
também ser de origem genética, acredita-se que na maioria dos casos está associada, pelo
menos em parte, aos hábitos alimentares inadequados e a diminuição dos níveis de atividade
física diária dos jovens. Assim, a educação física escolar pode assumir um papel importante no
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desenvolvimento de estratégias que possam contribuir para adoção de hábitos, atitudes e
comportamentos voltados ao bem estar e a saúde dessa população. Dessa forma, o objetivo
dessa Produção Didático-Pedagógica é contribuir oferecendo um material didático norteador, onde
o profissional possa desenvolver e discutir com seus alunos e toda a comunidade escolar ações
efetivas voltadas para a educação física na perspectiva para a saúde, direcionada à alunos do
ensino fundamental, favorecendo a adoção de hábitos saudáveis principalmente em relação à
alimentação e a atividade física visando à prevenção do sobrepeso e da obesidade.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: LUCYMARA MARIA ZAMBON
ORIENTADOR: MARCOS DOEDERLEIN POLITO
IES: UEL

Artigo
Título: Sobrepeso e nível de atividade física em escolares de 11 à 18 anos da cidade de
Arapongas-Pr
Palavras-chave: Sobrepeso. Atividade física. Adolescentes.
Resumo: O aumento de peso corporal em adolescentes torna-se preocupante, uma vez que o
sobrepeso nas idades jovens é fator de risco para a obesidade na vida adulta e para outras
complicações como hipertensão arterial e cardiopatia. Dessa forma, será objetivo deste estudo
verificar a prevalência de sobrepeso em adolescentes de ambos os sexos e analisar sua
associação com a prática de atividades físicas e com fatores socioeconômicos. Métodos:
Participaram do estudo 612 escolares (ambos os sexos) com idade entre 11 e 18 anos do Colégio
Estadual Francisco Ferreira Bastos - Ensino Fundamental e Médio da cidade de Arapongas - Pr,
Além de informações demográficas (sexo e idade) e socioeconômicas (classe econômica,
escolaridade dos pais), os escolares referiram o peso corporal (kg) e a estatura (cm). O
sobrepeso/obesidade foi determinado pelo índice de massa corporal(IMC=peso[kg]/estatura[m2])
a partir dos critérios propostos pelo International Obesity Task Force. Resultados: A prevalência de
sobrepeso/obesidade nos adolescentes escolares do Colégio Estadual Francisco Ferreira Bastos
foi similar a que tem sido observado em estudos nacionais. Nesse sentido, no desenvolvimento de
ações intervencionistas, deve-se levar em consideração as diferenças na freqüência de
sobrepeso/obesidade em função dos estratos demográficos e socioeconômicos.
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Produção Didático-pedagógica
Título: Sobrepeso e nível de atividade física em escolares de 11 à 18 anos da cidade de
Arapongas-Pr
Palavras-chave: Sobrepeso. Atividade física. Adolescentes.
Resumo: O aumento de peso corporal em adolescentes torna-se preocupante, uma vez que o
sobrepeso nas idades jovens é fator de risco para a obesidade na vida adulta e para outras
complicações como hipertensão arterial e cardiopatia. Dessa forma, será objetivo desta Unidade
Didática, verificar a prevalência de sobrepeso em adolescentes de ambos os sexos e analisar sua
associação com a prática de atividades físicas e com fatores socioeconômicos. Para tal, serão
avaliados os escolares com idade entre 11 e 18 anos do Colégio Estadual Francisco Ferreira
Bastos - Ensino Fundamental e Médio da cidade de Arapongas - Pr, em relação ao peso corporal,
estatura, nível de atividade física e condição socioeconômica. Espera-se que os resultados do
presente trabalho contribuam para o melhor entendimento dos aspectos relacionados com o
excesso de peso corporal, nível de atividade física e condição socioeconômica de escolares e
ainda possibilite formular estratégias para minimizar o problema do excesso de peso.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: LUIS ALCEU ZAMBON
ORIENTADOR: ROSELI TEREZINHA SELICANI TEIXEIRA
IES: UEM

Artigo
Título: Avaliação da aprendizagem em educação física: diferentes olhares
Palavras-chave: avaliação, análise, intervenção.
Resumo: A avaliação faz parte do processo educativo, devendo se fazer presente tanto como
meio de diagnóstico quanto como instrumento de investigação da prática pedagógica. Desta forma
questiona-se como esta interfere no processo ensino e aprendizagem em Educação Física.
Tomamos como análise e pesquisa os professores de Educação Física do Ensino Fundamental
das séries finais da escola do município de Terra Boa. O estudo configura-se como uma pesquisa
descritiva de caráter quantitativo. O instrumento utilizado foi um questionário contendo questões
objetivas, aplicado ao universo dos professores de Educação Física do Ensino Fundamental das
séries finais da rede estadual de ensino de Terra Boa. Os resultados foram apresentados em
forma de gráficos. Percebe-se que boa parte dos professores utiliza a avaliação de forma
imprópria, pois aponta como principal função medir o nível de conhecimento dos alunos,
distorcendo seu verdadeiro papel, contudo a maioria dos professores tem conhecimento sobre a
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concepção de avaliação abordada nas Diretrizes Curriculares Estaduais do Paraná, porém não
colocam em prática, demonstrando assim uma conduta avaliativa um tanto quanto confusa. A
formação voltada para uma avaliação coerente requer conhecimentos, para que estes mediem o
processo de ensino e aprendizagem.

Produção Didático-pedagógica
Título: Avaliação da aprendizagem em Educação Física: diferentes olhares
Palavras-chave: avaliação, análise, intervenção.
Resumo: A avaliação faz parte do processo educativo devendo se fazer presente, tanto como
meio de diagnóstico quanto como instrumento de investigação da prática pedagógica. Desta forma
questiona-se como esta interfere no processo ensino e aprendizagem em Educação Física?
Tomamos como análise e pesquisa os professores de Educação Física do Ensino Fundamental
das séries finais da escola do município de Terra Boa. O estudo configura-se como uma pesquisa
descritiva de caráter quantitativo. O instrumento utilizado foi um questionário contendo questões
objetivas, aplicado ao universo dos professores de Educação Física do Ensino Fundamental das
séries finais da rede estadual de ensino de Terra Boa. Os resultados foram apresentados em
forma de gráficos e produções pedagógicas. Percebe-se que boa parte dos professores utiliza a
avaliação de forma imprópria, pois aponta como principal função medir o nível de conhecimento
dos alunos, distorcendo seu verdadeiro papel, contudo a maioria dos professores tem
conhecimento sobre a concepção de avaliação abordada nas Diretrizes Curriculares Estaduais do
Paraná, porém não colocam em prática, demonstrando assim uma conduta avaliativa um tanto
quanto confusa. A formação voltada para uma avaliação coerente requer conhecimentos, para que
estes mediem o processo de ensino e aprendizagem.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: LUIZ CEZAR LUPEPSIV
ORIENTADOR: EMERSON LUIS VELOZO
IES: UNICENTRO

Artigo
Título: Avaliação na disciplina de educação física na rede estadual de ensino do município de
Prudentópolis, PR
Palavras-chave: Avaliação Escolar. Projeto Político Pedagógico. Diretrizes Curriculares para
Educação Básica. Educação Física.

Educação Física 2009
Resumo: A avaliação escolar é um assunto cada vez mais presente em reuniões pedagógicas em
todos os níveis e modalidades de ensino, é um assunto muito atual, muitas vezes considerado
como o responsável pelo sucesso ou fracasso escolar do educando. Este processo avaliativo em
Educação Física escolar possibilita ao professor o entendimento do processo de aprendizagem do
aluno, mas também serve como base para a avaliação do processo de ensino em sala de aula ou
fora dela. Vale lembrar que não existe uma formula mágica para o processo avaliativo, mas tornase imprescindível que o professor faça uso deste processo como ferramenta de detecção das
dificuldades e dos progressos dos educandos, é importante que o professor não faça uso apenas
de uma ferramenta, mas que se utilize de um diagnostico inicial para que possa acompanhar o
progresso de seus educandos. O presente artigo justifica-se, já que a avaliação escolar é parte
integrante do processo educativo, que ao ser aplicado de forma adequada ajuda na tomada de
decisões, levando a qualidade de ensino e da aprendizagem. Assim, o presente artigo trata de
uma intervenção com professores de educação física que atuam na rede estadual de ensino no
município de Prudentópolis/Paraná, assim como a análise de autores e documentos referentes ao
assunto.

Produção Didático-pedagógica
Título: Avaliação na Disciplina de Educação Física.
Palavras-chave: Avaliação. Educação Física. Escola.
Resumo: Este material consiste em uma Unidade Temática composta por análise documental
acerca da Avaliação na disciplina de Educação Física. A avaliação em educação física tem se
constituído historicamente como um processo complexo e que apresenta inúmeras dificuldades.
Para obter um bom trabalho pedagógico é necessário avaliar o processo de ensino e de
aprendizagem, no qual diversos fatores estão envolvidos. Nesse sentido, este material didático
busca apresentar aos professores uma discussão sobre avaliação em educação física a partir dos
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN'S), do Currículo Básico para a Escola Pública do Paraná
(CBpEPP), das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN'S) e da obra Metodologia do Ensino de
Educação Física (Coletivo de Autores, 1992). Serão explicitados aspectos como este material será
a base para o processo coletivo de construção de uma proposta de avaliação em Educação Física
junto aos professores. O material será discutido no contexto específico da escola e também no
DEB Itinerante (2010). Os resultados obtidos constituirão um artigo científico que articule o
conteúdo teórico com os resultados empíricos do estudo.
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DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: MAGDA MARIA FARIA DE SOUZA
ORIENTADOR: MARCIA MARQUES DIB
IES: UEL

Artigo
Título: Tênis de Mesa para alunos especiais: um desafio constante
Palavras-chave: Inclusão; Deficiência Mental/intelectual; jogo.
Resumo: O objetivo principal deste estudo foi de construir materiais alternativos para trabalhar o
jogo de Tênis de Mesa, buscando atender alunos com Deficiência Intelectual em uma escola
especial. O processo ocorreu no período de quatro meses, em que foram realizadas atividades
lúdicas voltadas para os Domínios da aprendizagem: afetivo, cognitivo e psicomotor, através da
metodologia crítico-superadora. Pôde-se concluir que o jogo é um elemento articulador que
proporciona aos alunos com Deficiência Intelectual, vivências e experimentações em situações
novas e variadas, fortalecendo seus domínios de aprendizagem. Também foi constatado que os
materiais metodológicos construídos oferecerão uma contribuição significativa aos professores
que estão ou irão atuar com a Deficiência Intelectual.
Produção Didático-pedagógica
Título: Tênis de mesa para alunos especiais: um desafio constante
Palavras-chave: Deficiência Intelectual/mental, inclusão, esporte adaptado.
Resumo: Os professores de Educação Física do ensino especial, na sua busca constante de
alternativas de atendimento, que possam proporcionar um melhor desempenho educativo por
parte dos alunos com Deficiência Mental/intelectual. Levando em conta a clientela diversificada
nas suas características para jogos coletivos. A partir dessa dificuldade e visando a possibilidade
da participação de todos aos alunos, optou-se pelo jogo individual que seria uma estratégia de
atendimento que poderá dar oportunidade aos alunos com déficit motor, afetivo-social e cognitivo
em vivenciar e experimentar situações variadas através do jogo. Diante disso criou-se uma
proposta de intervenção pedagógica construindo materiais alternativos voltados para o jogo
individual, Tênis de mesa, para atender os alunos com Deficiência Mental/intelectual.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: MANOEL LINO NETO
ORIENTADOR: VANILDO RODRIGUES PEREIRA
IES: UEM
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Artigo
Título: Influência da aprendizagem do xadrez na escola sobre o comportamento disciplinar dos
alunos
Palavras-chave: xadrez, ensino-aprendizagem, práticas pedagógicas, socialização,

raciocínio

lógico.
Resumo: Nos dias atuais, diante das mudanças que acirram contradições internas e externas de
povos e nações, as escolas estão buscando entender a personalidade humana, entendendo que
esta é formada ainda na infância, pois as experiências adultas pela qual o ser humano passa são
calcadas nas experiências emocionais e psíquicas que se viveu naquela fase. Com base em tal
pressuposto, este trabalho vem mostrar que aprender de forma lúdica significa construir
conhecimentos por meio de vivências prazerosas e potencialmente significativas. Usar-se –á na
prática o Jogo do Xadrez como ferramenta no processo de ensino-aprendizagem, pois é sabido
que este jogo trabalha o intelecto e o social dos jogadores. A metodologia para o desenvolvimento
deste, empregará alguns passos a serem seguidos, são eles: pesquisar a História do Xadrez e
como é o jogado; conscientizar a escola (Direção e Professores) da importância do Jogo do
Xadrez no desenvolvimento da aprendizagem; selecionar os alunos para fazer a pesquisa de
campo; a prática do jogo com os alunos; observação do comportamento dos alunos durante as
partidas; entrevistas com os alunos sobre a experiência vivida; entrevistas com os professores
para discutir o que foi observado durante a pesquisa; relato do professor de Educação Física ao
término da pesquisa, apontando os pontos positivos e/ou negativos; como fazer para implantar o
Jogo do Xadrez como uma disciplina na grade curricular da Educação Infantil. Esta pesquisa sera
realizada paralelamente com as atividades pedagógicas da qual a escola é inserida.

Produção Didático-pedagógica
Título: A influência da aprendizagem do xadrez na escola sobre o comportamento disciplinar dos
alunos
Palavras-chave: raciocínio; observação; reflexão; análise e síntese.
Resumo: Através dessa atividade o aluno terá não apenas mais uma opção de lazer, mas a
possibilidade de valorizar o seu raciocínio através de uma atividade lúdica. A escola terá mais uma
ferramenta pedagógica para atingir os seguintes objetivos: Desenvolver o raciocínio lógico;
Desenvolver habilidades de observação, reflexão, análise e síntese; Desenvolver habilidades e
hábitos necessários à tomada de decisões; Compreender e solucionar problemas pela análise do
contexto geral em que estão inseridos; Ampliar os interesses pelas atividades individuais;
Melhorar o desempenho escolar em todas as áreas de estudo e, em particular, em matemática.
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DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: MARA LUCINEIA DOLPHINE
ORIENTADOR: CELSO IVAM CONEGERO
IES: UEM

Artigo
Título: Abordagem do tema tabagismo e seus malefícios por meio da disciplina de Educação
Física utilizando como ferramenta uma Gincana esportiva, recreativa e cultural.
Palavras-chave: Esporte, Tabagismo, Gincana Recreativa
Resumo: O presente trabalho apresenta a experiência vivenciada por uma professora do Ensino
Fundamental de Escola Pública do Paraná, na orientação de duas turmas de 8ª séries, em 2010,
através de uma Gincana Esportiva, Recreativa e Cultural associada ao tema tabagismo. Escolheuse trabalhar com Gincana por fazer parte dos conteúdos curriculares de Educação Física de 5ª a
8ª séries e por ser uma prática que envolve toda a comunidade escolar. O tabagismo, segundo a
Organização Mundial da Saúde, é a principal causa de morte evitável no mundo. Estudos têm
mostrado que é na adolescência que se encontra o grupo de maior risco para o início do uso do
tabaco e que a iniciação diminui significantemente após os 18 anos. Neste sentido, realizamos o
presente trabalho com o objetivo de fornecer subsídios para a abordagem do tema tabagismo
entre os escolares do ensino Fundamental por meio de atividades esportivas recreativas e
culturais.

Para tanto, utilizamos duas turmas, onde os alunos realizaram levantamento

bibliográfico sobre gincanas e tabagismo. Na seqüência, foram realizados debates entre os alunos
visando verificar o grau de conhecimento, como ação preparatória para a próxima fase que foi a
realização da gincana. Durante a gincana foram realizadas provas de recreação, esportivas e
culturais.
Produção Didático-pedagógica
Título: gincana esportiva, recreativa e cultural como prevenção ao tabagismo
Palavras-chave: tabagismo, esporte, gincana
Resumo: As Gincanas Esportivas, Recreativas e Culturais representam excelente oportunidade
dos alunos deixarem de ocupar uma posição passiva no processo de aprendizagem e serem
estimulados a realizar pesquisas que fundamentem as atividades que vão desenvolver e tornar
público. Neste sentido, estamos propondo a associação do tema tabagismo, que segundo a
Organização Mundial da Saúde é a principal causa de morte evitável no mundo. Estudos têm
mostrado que é na adolescência que se encontra o grupo de maior risco para o início do uso do
tabaco e que a iniciação diminui significantemente após os 18 anos, levando à conclusão que se
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os adolescentes se mantiverem longe do tabaco durante esse período, a maioria não se tornará
fumante. No presente estaremos trabalhando com alunos de 5ª a 8ª séries do ensino fundamental.
Os alunos receberão orientações sobre o tabagismo e posteriormente desenvolveram
brincadeiras/jogos e apresentações culturais associadas à temática. Estas atividades acontecerão
no ambiente escolar. Com a realização deste trabalho pretendemos dar um novo significado às
aulas de Educação Física com práticas que ampliem a compreensão do aluno sobre os saberes e
suas implicações para a vida.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: MARA SUELI DE ASSIS CHAGAS
ORIENTADOR: MARCELO ROMANZINI
IES: UEL

Artigo
Título: Educação para a saúde: proposta de intervenção para mudança do nível de conhecimento
sobre hábitos relacionados a um estilo de vida saudável em escolares.
Palavras-chave: estilo de vida; atividade física; hábitos alimentares; alcoolismo; tabagismo.
Resumo: A adoção de hábitos alimentares inadequados e a prática reduzida de atividade física
favorecem o crescimento dos níveis de obesidade. Este quadro é preocupante, uma vez que
crianças e adolescentes obesos tendem a apresentar maior probabilidade de desenvolver
doenças crônicas não-transmissíveis e psicossociais. Além disso, o tabagismo e o uso excessivo
de bebidas alcoólicas têm sido cada vez mais comuns entre escolares. Nesse sentido, o presente
artigo traz os resultados do trabalho realizado como parte integrante das atividades de formação
continuada, realizadas pelo Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE). A proposta foi
desenvolvida em alunos matriculados nas 5ª e 6º séries da rede estadual do Paraná.

A

implementação desta proposta de intervenção com quatro meses de duração, teve o objetivo de
aprimorar o nível de conhecimento dos escolares sobre a importância de um estilo de vida
saudável a partir da apresentação e discussão de conteúdos relacionados ao assunto. Os
conteúdos foram apresentados em forma de seminários, teatros, jogos e filmes. Ao final da
intervenção, os escolares apresentaram uma discreta melhora nos conhecimentos que poderão
auxiliar na tomada de decisões adequadas quanto à adoção de um estilo de vida saudável. Os
resultados obtidos nesta implementação indicam que o conteúdo pode ser útil no sentido da
adoção de hábitos benéficos em um novo estilo de vida.
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Produção Didático-pedagógica
Título: Uma proposta de intervenção para mudança do nível de conhecimento sobre hábitos
relacionados a um estilo de vida saudável em escolares.
Palavras-chave: saúde; estilo de vida, atividade física, hábitos alimentares, uso de bebidas
alcoólicas, tabagismo, obesidade
Resumo: A adoção de hábitos alimentares inadequados e a prática reduzida de atividade física
favorecem o crescimento dos níveis de obesidade. Este quadro é preocupante, uma vez que
crianças e adolescentes obesos tendem a apresentar maior probabilidade de desenvolver
doenças crônicas não-transmissíveis e psicossociais. Além disso, o tabagismo e o uso excessivo
de bebidas alcoólicas têm sido cada vez mais comuns entre escolares. Nesse sentido, pretendese por meio deste projeto desenvolver uma estratégia de intervenção nas aulas de Educação
Física a partir da discussão e apresentação de conteúdos relacionados a um estilo de vida
saudável, com intuito de aprimorar o nível de conhecimento dos escolares sobre o tema. Esperase ao final desta intervenção, que os escolares apresentem conhecimentos, atitudes e valores que
os auxiliem na tomada de decisões adequadas para a adoção de um estilo de vida saudável.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: MARCELO CHERBATY FREIRE
ORIENTADOR: RUI GONCALVES MARQUES ELIAS
IES: UEM

Artigo
Título: Estudo das Curvas de Crescimento Físico e Composição Corporal de Escolares
Palavras-chave: Curvas de Crescimento Físico. Composição Corporal. Escolares. Educação
Física;
Resumo: O objetivo do presente artigo é descrever, mediante a utilização de medidas
antropométricas, a composição corporal, o crescimento físico de 500 escolares de ambos os
sexos,: de 10 a 16 anos de idade do Colégio Estadual Marechal Rondon, do município de Campo
Mourão, região Centro-Oeste do Paraná, Brasil, num estudo transversal. Comparar os valores
médios de peso, altura, dobras cutâneas: tricipital e subescapular em relação ao padrão NCHS e
padrão nacional; fornecer subsídios para materiais didáticos para a criação da 1ª Tabela
Normativa de Medidas Antropométricas, Composição Corporal do Ensino Fundamental do Colégio
Estadual Marechal Rondon. Após a realização de um minucioso estudo com reflexão concluiu-se:
que a média geral envolvendo todas as faixas etárias do sexo feminino sobre Somatório de
Dobras Cutâneas Tricipital + Subescapular pelo NCHS, 2000 acusou 13,11% acima dos limites
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recomendado para a Saúde, enquanto seguindo a escala de Lohmann, 1987, encontramos
27,10% do referencial ótimo utilizado pelo mesmo autor, ao passo que nas 7 faixas etárias do
sexo masculino, seguindo as normas do NCHS, 2000, obtivemos 27,95% dentro das faixas pouco
aceitáveis para uma boa Saúde, por Lohmann, 1987, obtivemos 32,55%. Ao adotar os limites de
85 º e 95 º percentis do Índice de Massa Corporal das Tabelas do NCHS, 2000, para faixa etária e
sexo, utilizou-se o mesmo procedimento com a média geral das 7 faixas etárias, encontrando
17,07% para o sexo feminino e 25,30% para o sexo masculino.

Produção Didático-pedagógica
Título: Estudo das curvas de crescimento físico e composição corporal em escolares
Palavras-chave: curvas de crescimento físico; composição corporal; escolares; saúde.
Resumo: Esta produção didática pedagógica

tem como objetivo entender os fundamentos

teóricos metodológicos, mediante a utilização de medidas antropométricas de peso, altura e
índice de massa corporal,a composição corporal através das mensuração das dobras cutâneas
tricipital e subescapular, o crescimento físico de escolares do Ensino Fundamental para serem
utilizados estes conteúdos em dois colégios de realidades diferentes, fornecendo informações
aos alunos sobre o funcionamento e entendimento das Curvas de Crescimento Físico e sua
composição corporal, para incorporarem numa

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: MARCIA APARECIDA MORITZ RAKOSKI
ORIENTADOR: CLAUDIO KRAVCHYCHYN
IES: UEM

Artigo
Título: A prática do atletismo nas aulas de educação física da 5ª série do ensino fundamental:
ampliando possibilidades
Palavras-chave: Educação Física Escolar. Esporte. Atletismo.
Resumo: O Atletismo é uma modalidade importante no cenário esportivo mundial. Considerado o
esporte-base, pela variabilidade motora que o compõe, é um conteúdo da Educação Física
Escolar que pode servir para a vida futura dos alunos. O presente estudo traz uma análise do
atletismo no cenário da Educação Física e dos esportes no Brasil e no mundo, e uma aplicação da
modalidade nas aulas com base na metodologia crítico-emancipatória. A implementação das aulas
ocorreu de forma satisfatória e os alunos demonstraram empenho, envolvimento e aprendizado
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satisfatório ao final da unidade de ensino proposta. Assim, a experiência realizada pode servir
como incentivo e apoio aos professores para a inclusão do atletismo em seus planejamentos.
Produção Didático-pedagógica
Título: O atletismo nas aulas de educação física da 5ª série do ensino fundamental: ampliando
possibilidades
Palavras-chave: Educação Física escolar. Esporte. Atletismo.
Resumo: Este projeto tem como objetivo estimular o esporte no contexto escolar por meio do
atletismo pautado na metodologia crítico-emancipatória, que buscará a organização e
desenvolvimento da aquisição de conhecimento e de experiências prática individuais e coletivas,
permitindo a integração e o espírito de equipe .O atletismo brasileiro tem se deparado com
inúmeras dificuldades que impedem seu pleno desenvolvimento. partiu-se do principio de que no
contexto escolar, os docentes da disciplina de educação física da rede pública do paraná
apresentam dificuldades em trabalhar o atletismo como conteúdo especifico em suas aulas. a
unidade didática proposta permitirá a troca de experiências culturais indo além de um
conhecimento televisivo restringe os alunos a meros espectadores proporcionando aquisição de
novas experiências que possam utilizar tanto em nível esportivo quanto no cotidiano. Neste
contexto, o desenvolvimento da pesquisa se dará em quatro momentos: 1. Estudo dos
fundamentos teóricos e metodológicos (resgate histórico do esporte com ênfase no atletismo). 2.
Sistematização e organização do trabalho pedagógico no escola que acontecerá por meio de
visitas à pistas de atletismo, (uma vez que a escola não a possui), construção de uma unidade
den ensino composta de 32 aulas , teóricas e práticas, buscando proporcionar conhecimentos e
vivências essenciais acerca da modalidade. 3.Avaliação do trabalho teórico-prático desenvolvido.
4. Grupo de Trabalho em Rede (GTR), no qual será realizada a tutoria.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: MARCIA CRISTINA AMARAL
ORIENTADOR: WILSON RINALDI
IES: UEM

Artigo
Título: Atividade Física e Saúde no ensino médio: A promoção da saúde em foco
Palavras-chave: educação física escolar; saúde; promoção da saúde.
Resumo: O papel da escola na promoção da saúde cada vez mais vem se destacando em sua
abrangência e múltipla possibilidade no processo de formação de um cidadão critica capaz de
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levá-lo a refletir sobre temáticas cotidianas e interferir positivamente em seu meio, sobretudo, em
sua vida para transformá-la. E esta pesquisa objetivou verificar o entendimento que os alunos do
1º ano do ensino médio têm com relação ao tema atividade física e saúde, tendo em vista que a
educação física como disciplina componente do currículo escolar deve proporcionar uma análise
critica dos valores sociais que vem sendo destacada nas Diretrizes Curriculares nos seus
conteúdos articuladores, tais como os padrões de beleza e de saúde, sobre a discriminação
sexual e racial, sobre a aquisição de hábitos saudáveis a promoção da saúde entre outros que se
tornaram dominantes no discurso hegemônico da sociedade. Para coleta de dados foram
aplicados questionário, de forma descritiva, tomando por foco investigativo a fala destes. A
metodologia usada foi análise de conteúdos, proposta por Bardin (1977). Conclui-se, nesta
investigação a importância que certos conhecimentos trazem para a formação humana não
apenas pelo viés biológico onde imputa ao individuo a responsabilidade de ter ou não saúde, mas
também abordando os determinantes de saúde, ampliando a discussão sobre saúde.

Produção Didático-pedagógica
Título: A relação da atividade física e saúde no ensino médio: a promoção da saúde em foco.
Palavras-chave: Atividade Física. Saúde. Promoção da Saúde.
Resumo: O papel da escola na promoção da saúde cada vez mais vem se destacando em sua
abrangência e múltipla possibilidade no processo de formação de um cidadão critico capaz de
levá-lo a refletir sobre temáticas cotidianas e interferir positivamente em seu meio, sobretudo, em
sua vida para transformá-la.

E a Educação Física como disciplina componente do currículo

escolar deve proporcionar uma análise mais critica dos valores sociais que vem sendo destacada
nas Diretrizes Curriculares nos seus conteúdos articuladores, tais como os padrões de beleza e
de saúde, sobre a discriminação sexual e racial, sobre a aquisição de hábitos saudáveis a
promoção da saúde entre outros que se tornaram dominantes no discurso hegemônico da
sociedade. Nesse sentido nossa unidade didática buscou elencar alguns conteúdos que poderão
contribuir para a discussão e a implementação do tema proposto. Sabendo da importância que
certos conhecimentos podem trazer para o aluno sua significação e apropriação e que ele possa
levar para além dos anos de escolarização. Favorecendo seu crescimento intelectual e
conseqüentemente sua emancipação.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: MARCIA DALLA PRIA
ORIENTADOR: ELIZANDRA GARCIA DA SILVA
IES: UEM
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Artigo
Título: Xadrez: um jogo para virar o jogo
Palavras-chave: Xadrez; lúdico; hegemonia/contra-hegemonia.
Resumo: Esse Artigo Científico, é a síntese da práxis da Educação Física contra hegemônica,
realizada por meio do conteúdo de Jogos, sendo o recorte dessa intervenção o histórico do
xadrez e os jogos pré-enxadrísticos. O problema concreto elencado, desde o Projeto, foi “O
xadrez de forma lúdica e prazerosa, reservando o histórico. A hipótese de que partimos, por
compreendermos que a sociedade está em transformação, é que

por meio da nova práxis do

jogo de xadrez, contra hegemônico, nas aulas de Educação Física, podemos contribuir para a
síntese mental e nova postura prática de nossos alunos, no sentido contra hegemônico, mas que
apenas a luta dos trabalhadores pode forjar a transformação social, essa não se dará a partir da
formação da consciência. Para cumprir o propósito desse artigo, iniciei com o resgate do histórico
do xadrez, delineando as relações de classes que permeiam o mesmo, passo seqüente abordo
algumas de suas transformações histórico-sociais até ser apropriado enquanto um jogo, logo,
como conteúdo da

Educação Física e, por fim, indico as transformações no sentido contra

hegemônico, que elaboramos para esses jogos pré-enxadrísticos. Em vias a dar conta dessa
síntese, sistematizei esse artigo em “O jogo de xadrez; da hegemonia a contra hegemonia” e
“Virando o jogo”.
Produção Didático-pedagógica
Título: Xadrez: um jogo para virar o jogo
Palavras-chave: xadrez; lúdico; jogo.
Resumo: O objeto deste estudo, em construção, é analisar o xadrez, enquanto jogo, e as
possibilidades de transformação de suas principais regras com vias em transformá-lo em um jogo
contra hegemônico, que na atual conjuntura será vivenciado no Colégio Governador Adolpho de
Oliveira Franco. Ao partirmos do pressuposto de que o homem constrói sua vida e consciência
conforme as necessidades a que esta submetido teremos sinalizado o contexto do inicio do
xadrez. Neste sentido, vale historicisar que este jogo é um jogo clássico. Nosso esforço teórico
neste sentido é apontar as características peculiares a cada momento histórico, para lhes prestar
reserva, e traçar as mediações com a sociedade capitalista em que estamos analisando o xadrez.
Esta conotação de jogo com um fim permanece de forma enfática no âmbito escolar. Foi com
interesses educativos, que os estudos situam a gênese deste jogo. Neste trabalho a proposta
principal é resgatar a historia do xadrez, discutir a existência e a permanência do xadrez na escola
como um jogo constituído socialmente e acumulado historicamente, traçar mediações da prática
pedagógica do xadrez nas aulas de Educação Física com sua gênese histórica, inserir
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ludicamente o jogo de xadrez para a socialização e favorecimento na assimilação de conteúdos. A
metodologia utilizada obedece as seguintes etapas no ensino do xadrez: a História do xadrez, o
inicio do jogo com a preparação das peças, movimento e valores da peças, movimentos especiais,
xeque e xeque-mate. Cada uma dessas etapas serão desenvolvidas paralelamente com
atividades lúdicas através dos jogos pré-enxadrísticos.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: MARCIA DE FATIMA SOUZA
ORIENTADOR: LUIZ SILVA SANTOS
IES: UEM

Artigo
Título: Capoeira: Instrumento Educativo para o Ensino da Educação Física
Palavras-chave: Capoeira; Educação Física; Respeito às Diferenças.
Resumo: A escolha do tema Capoeira: instrumento educativo para o ensino da educação física se
deu por entender que, a capoeira tem sido pautada na escola como uma mera “atividade” sem um
corpo teórico de conhecimentos que lhe permitam desfrutar de um estatuto pedagógico
consistente. Diversos elementos de conflito, confronto, indefinições de abordagens e enfoques
são evidenciados na produção do conhecimento na área da capoeira. Para tanto, serão utilizadas
práticas pedagógicas que educam alunos em diferentes dimensões, prevalecendo o respeito
pelas diferenças individuais e coletivas; tornando-se sujeitos de sua própria história, não lhes
faltando o estímulo para incorporarem princípios de solidariedade, igualdade, lealdade, justiça e
liberdade. Em outro plano, a capoeira, como educação física, possui o mesmo significado que
cultura, que está totalmente correlacionado à sociedade e será compreendida como uma equação
entre o princípio do prazer e o da realidade, do saber e o da mentira. Assim, entende-se a
capoeira no panorama da educação física não só como uma redundância aos aspectos
fisiológicos. Seus objetivos vão mais longe: fazer uma verdadeira educação que crie condições
para os educandos se tornarem conscientes das coisas que os cercam, crescendo de forma
significativa o seu potencial cultural.

Produção Didático-pedagógica
Título: Capoeira: Instrumento Educativo para o Ensino da Educação Física
Palavras-chave: Capoeira, Educação Física, Respeito às diferenças
Resumo: A escolha do tema Capoeira: instrumento educativo para o ensino da educação física se
deu por entender que, a capoeira tem sido pautada na escola como uma mera “atividade” sem um
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corpo teórico de conhecimentos que lhe permitam desfrutar de um estatuto pedagógico
consistente. Diversos elementos de conflito, confronto, indefinições de abordagens e enfoques
são evidenciados na produção do conhecimento na área da capoeira. Para tanto, serão utilizadas
práticas pedagógicas que educam alunos em diferentes dimensões, prevalecendo o respeito
pelas diferenças individuais e coletivas; tornando-se sujeitos de sua própria história, não lhes
faltando o estímulo para incorporarem princípios de solidariedade, igualdade, lealdade, justiça e
liberdade. Em outro plano, a capoeira, como educação física, possui o mesmo significado que
cultura, que está totalmente correlacionado à sociedade e será compreendida como uma equação
entre o princípio do prazer e o da realidade, do saber e o da mentira. Assim, entende-se a
capoeira no panorama da educação física não só como uma redundância aos aspectos
fisiológicos. Seus objetivos vão mais longe: fazer uma verdadeira educação que crie condições
para os educandos se tornarem conscientes das coisas que os cercam, crescendo de forma
significativa o seu potencial cultural.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: MARCIA DE LOURDES ROMAN
ORIENTADOR: CARMEM ELISA HENN BRANDL
IES: UNIOESTE

Artigo
Título: Dificuldades, possibilidades e as metodologias de ensino da dança

nas aulas de

educação física
Palavras-chave: Educação Física. Dança. Exclusão.
Resumo: Nas aulas de Educação Física o esporte é priorizado, enquanto a dança é vivenciada
apenas nas comemorações artísticas da escola. O objetivo deste estudo foi de identificar quais
são as dificuldades, as possibilidades e as metodologias de ensino que podem favorecer a
inclusão da dança como um conteúdo estruturante necessário nas aulas de Educação Física. A
pesquisa foi desenvolvida em um estabelecimento da rede pública de ensino em um município da
região Oeste do Paraná, através da técnica de coleta de dados por meio de questionário, aplicado
em turmas de 7ª série do Ensino Fundamental e uma entrevista realizada com professores de
cinco escolas, sendo um professor de cada escola da zona urbana da mesma cidade. Os dados
levantados apresentam a dança como um conteúdo pouco vivenciado no cotidiano das aulas de
Educação Física, no que se refere aos alunos a dança é um conteúdo importante e aceitável. Em
relação ao professores, reconhecem a importância deste conteúdo, mas apontam vários motivos
que dificultam a prática da dança no cotidiano das aulas. Conclui-se que há várias possibilidades
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e metodologias que nos ajudam a incluir a dança, mas que exige estudo e tempo para a
organização e sua aplicação.
Produção Didático-pedagógica
Título: Educação Física e a prática pedagógica da dança criativa.
Palavras-chave: Educação Física, dança criativa, movimento.
Resumo: Tendo em vista a preocupação com o real significado da disciplina de Educação Física,
que é o de levar o aluno a refletir e a vivenciar as mais diversas práticas corporais, é que se
pretende realizar esta proposta de trabalhar a dança no cotidiano das aulas como uma atividade
importante para meninos e meninas contribuindo assim para superar a ideia de que Educação
Física é só esporte. Objetivos: apresentar, a partir de bibliografia atualizada, a importância da
dança na Educação Física Escolar. Desenvolver ações que possibilitem a prática da dança nas
aulas de Educação Física. Metodologia: através da prática social inicial, levantando junto aos
alunos o que pensam sobre a dança em seguida problematizar a cerca do conteúdo proposto
levando os alunos ao desafio, posteriormente apresentar o conteúdo sistematizado através dos
instrumentos textos, vídeos, pesquisa e vivência corporal dos movimentos da dança, por fim a
criação de uma coreografia e a satisfação de produzir os próprios movimentos. Esta unidade
didática contém textos de fundamentação e atividades teórica e práticas direcionada a alunos da
7ª série do Ensino Fundamental.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: MARCO VANDERLEY BIANCHESSI
ORIENTADOR: CARLOS EDUARDO DA COSTA SCHNEIDER
IES: UTFPR

Artigo
Título: Gincana escolar: uma atividade educativa, interdisciplinar e socializadora
Palavras-chave: Educação Física. Gincana. Interdisciplinaridade. Valores.
Resumo: O presente estudo busca apresentar, analisar e refletir sobre a gincana e suas
possibilidades educativas, interdisciplinar e socializadora na Educação Física e dentro do espaço
e ambiente escolar. Este trabalho, construído ao longo do período de dois anos do PDE, teve o
seu desenvolvimento junto aos alunos e professores das turmas de 8ª série (9º ano) do Colégio
Estadual Pilar Maturana, sendo realizadas diversas atividades extracurriculares (artísticas,
educativas, recreativas, esportivas, entre outras). Inicialmente apresenta alguns conceitos e
percepções sobre a atividade física, o jogo, a recreação e a gincana, que comprova toda sua
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importância, necessidade e valor educativo, permitindo atingir integralmente o aluno através da
prática escolar. Em seguida, destaca a gincana como atividade de motivação, socialização,
facilitadora da interdisciplinaridade, das relações interpessoais e do processo de ensinoaprendizagem dos educandos. Por fim, apresenta as ações, dados e resultados observados com
a aplicação prática da gincana, e culmina na conclusão que a proposta torna-se relevante e
imprescindível em função da possibilidade dos alunos poderem vivenciar, interagir e participar de
inúmeras atividades complementares aos seus estudos, ao longo de todo processo da sua
realização, e pelos resultados positivos alcançados. Assim, a gincana representa uma
possibilidade real de aprendizagem, formação e integração, podendo constituir numa das ações
articulares e mais importantes do efetivo trabalho educacional dentro da Escola Pública do Estado
do Paraná.
Produção Didático-pedagógica
Título: Gincana Escolar: encantando a Educação Física e a Escola
Palavras-chave: Educação Física; Gincana; Interdisciplinaridade; Recreação; Valores.
Resumo: A Produção Didático-Pedagógica “Gincana Escolar: encantando a Educação Física e a
Escola” tem como objetivo/finalidade compartilhar e provocar em todos os professores da Rede
Estadual de Educação algumas reflexões sobre a prática pedagógica e os conteúdos em
Educação Física, no sentido da mudança de olhar e melhoria do processo de ensino e
aprendizagem na escola. O estudo/tema procura desenvolver e ter uma compreensão mais
aprofundada em relação aos conteúdos, espaços e possibilidades educacionais para as aulas de
Educação Física, propondo trabalhar com atividades mais recreativas, lúdicas e de forma
conjunta/coletiva, que sejam motivadoras e venham de encontro aos interesses dos alunos.
Assim, por meio da gincana escolar, pretende-se estabelecer uma nova práxis e, através das
relações e alternativas, desenvolver os conteúdos da Educação Física (DCEs) de maneira
educativa, recreativa e interdisciplinar, ampliando as estratégias e formas de se trabalhar estes
conhecimentos e práticas corporais junto aos educandos no ambiente escolar.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: MARCOS ANTONIO TOMADON
ORIENTADOR: VANILDO RODRIGUES PEREIRA
IES: UEM

Artigo
Título: A quadra “encantada”: uma proposta metodológica para o ensino fundamental I
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Palavras-chave: Educação física. Metodologias. Voleibol.
Resumo: Considerando o quadro atual da educação física instituída no contexto escolar como
disciplina curricular em que se percebe a diminuição do interesse e empenho dos alunos e,
algumas vezes, dos educadores nas metodologias convencionais de ensino prático e teórico, fazse necessário que haja um estudo e revisão das técnicas utilizadas para ensinar, tendo em
enfoque a troca de conhecimentos dos alunos entre si e com os educadores. Objetivando, deste
modo, tornar os conteúdos mais significativos e motivadores de interesse. Para tanto,
estabeleceu-se um estudo buscando avaliar as práticas pedagógicas e estabelecendo alternativas
para a possível problemática encontrada por meio do estudo do voleibol. As metodologias
empregadas para a obtenção dos objetivos valeram-se de diversas abordagens pedagógicas,
combinando-as a fim de aplicar metodologias com diversas possibilidades de exploração. Depois
de estabelecido os primeiros apontamentos da pesquisa que consistiu na pesquisa fechada, foi
possível constituir a melhor forma de estabelecer o estudo prático (voleibol) e ao final deste
desvendar a causa do desinteresse e a melhor maneira de minimizá-lo. Assim, inferiu-se que
procedimentos alternados são bem quistos e devem ser estabelecidos de forma contínua para
resultados mais concretos e significativos.
Produção Didático-pedagógica
Título: A quadra encantada
Palavras-chave: Educação Física; Motivação; Conteúdos Significativos; Prática Desportiva.
Resumo: Ultimamente se observa uma mudança no comportamento dos estudantes relacionado
às aulas de Educação Física. O interesse que eles demonstravam pelas práticas lúdicas sofreu
perdas significativas durante o Ensino Fundamental II. Segundo Almeida (2007) o didáticopedagógico do professor influencia na qualidade das aulas e na motivação dos alunos, implicando
na insatisfação das aulas, apresentando baixo rendimento. A pesquisa realizada por meio do
Projeto de Intervenção Pedagógica indicou a necessidade de uma (re) leitura das metodologias
utilizadas, o que justifica a elaboração de um material didático que permita o resgate da motivação
dos alunos para a prática desportiva. A Quadra “Encantada” é uma Unidade Didática que foi
elaborada sob a ótica da Pedagogia Histórico-Crítica. Nesta perspectiva, além de favorecer o
diálogo dos alunos entre si e com o professor, também favorece o diálogo com o conhecimento
historicamente acumulado. Por levar em conta os interesses dos alunos e os ritmos de
aprendizagem, partindo da prática social, possibilita a aquisição lógica dos conhecimentos e
permite um (re) elaborar dos conhecimentos do senso comum. Os conhecimentos científicos
sistematizados são enfocados por meio do movimento dialético prática-teoria-prática, abrangendo
as dinâmicas: conceitual, científica, social, histórica, econômica, política, estética e ideológica, as
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quais oportunizam aos educandos a apropriação destes conhecimentos com significados para
suas vidas.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: MARCOS VINICIUS DIAS ANTUNES
ORIENTADOR: EVANDRA HEIN MENDES
IES: UNIOESTE

Artigo
Título: A dança na escola pública
Palavras-chave: dança; educação física; escola.
Resumo: A dança consiste de um dos conteúdos da Educação Física Escolar presente tanto no
ensino fundamental como no ensino médio, que pode contribuir com o desenvolvimento
multidimensional dos educandos. Para tanto, foi implementado um projeto de intervenção voltado
ao ensino da dança na escola com o objetivo de fazer um levantamento sobre a percepção de
alunos e professores de Educação Física sobre a dança na escola. Sendo assim, esse artigo
apresenta os resultados do projeto de intervenção do PDE realizado com professores e alunos de
uma escola pública localizada no município de Foz do Iguaçu - PR. Os resultados apontaram que
a dança não era uma atividade realizada com freqüência nas aulas de Educação Física, sendo
que parte dos professores não desenvolviam atividades com músicas segundo os mesmos por
não apresentarem habilidade técnica suficiente. Também constatou-se que os estudantes do sexo
masculino tinham maiores dificuldades em aceitar atividades de dança, contudo quando eram
desenvolvidas apenas atividades rítmicas expressivas no transcorrer das aulas, desde que bem
conduzidas tinham boa aceitação. Da mesma forma, para os professores desenvolverem
atividades rítmicas era considerado mais fácil do que desenvolver uma aula de dança
propriamente dita. Nesse sentido, essa pesquisa aponta a necessidade da formação e
qualificação dos professores e sugere a criação de atividades permanentes de dança na escola.
Por fim o estudo contribuiu para reflexão sobre a atuação dos professores da rede pública, além
de estabelecer momentos de interação entre teoria e prática e o aprimoramento da prática
pedagógica.

Produção Didático-pedagógica
Título: A dança na escola pública
Palavras-chave: dança, cultura, sujeitos da aprendizagem
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Resumo: A dança não é apenas uma manifestação cultural espontânea. Ela deve ser tratada
como uma atividade orientada que abre espaços para uma ação autônoma dos estudantes,
visando a criatividade, a comunicação e a cooperação, permitindo que os mesmos tornem-se
sujeitos do seu processo de aprendizagem. A proposta é construir um novo conceito para a dança
na escola, já que, a dança é dos conhecimentos da Educação Física pouco trabalhado nas
escolas. A dança não é uma prática unilateral da Educação Física, entretanto é na Educação
Física que a dança pode ser entendida como um conhecimento da humanidade e que pode
contribuir para melhorar a vida das pessoas. Com o projeto buscaremos promover a dança na
escola de tal forma que os estudantes possam dizer que aprenderam a dançar na escola e
também porque aprenderam a dançar na escola. A ideia é problematizar o imaginário da dança
apenas como componente folclórico e elevá-la como manifestação da cultura corporal e estética,
proporcionando melhoria na qualidade de vida das pessoas. Inicialmente será realizado um
estudo qualitativo no qual por meio da observação e da produção de questionário semiestruturado direcionado aos alunos de Ensino Médio, buscaremos compreender a visão deles
sobre a dança na escola. Em seguida serão propostas atividades práticas por meio de oficinas de
dança a alunos do Ensino Médio. As oficinas deverão apresentar aulas de história da música,
dança x folclore e coreografia de diferentes ritmos de dança de salão.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: MARGARETE MARQUETO
ORIENTADOR: NELSON NARDO JUNIOR
IES: UEM

Artigo
Título: A Educação Física na Prevenção e no Controle da Obesidade Infanto-Juvenil com base na
Escola.
Palavras-chave: Obesidade. Atividade Física. Alimentação Infanto-Juvenil.
Resumo: A obesidade no Brasil é um dos mais alarmantes problemas nutricionais,
caracterizando-a como uma doença crônica e epidêmica, sendo fator de risco para uma série de
doenças graves detectadas ainda na infância e na adolescência. Este estudo buscou analisar a
prevalência do sobrepeso e da obesidade dos alunos das oitavas séries do Colégio Estadual
Governador Adolpho de Oliveira Franco, do município de Astorga. Foram avaliados sessenta e
cinco (65) adolescentes na faixa etária entre 13 e 16 anos, sendo 37 meninas e 28 meninos.
Foram aferidos o peso corporal e a estatura para a avaliação do estado nutricional dos
adolescentes calculando-se o índice de massa corporal (IMC). Os adolescentes foram
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classificados como normal, sobrepeso e obesidade de acordo com o IMC/idade segundo os limites
propostos por Cole et al. (2000). Também foi aplicado o Questionário Pediátrico de Qualidade de
Vida-Peds QL 4.0. Os dados demonstraram uma prevalência de 18% dos pesquisados com
sobrepeso e 3% com obesidade. Sendo que para ambas a prevalência do sobrepeso foi
estatisticamente maior entre as meninas. Nesta perspectiva, a aula de Educação Física poderia
contribuir na transformação dos hábitos alimentares e na motivação da prática da atividade física
regular e permanente, proporcionando mudanças comportamentais na criança e no adolescente,
de forma atraente e indispensável, uma vez que diminui os riscos de doenças crônicas,
possibilitando assim um estilo de vida mais saudável.
Produção Didático-pedagógica
Título: A Educação Física na Prevenção e no controle da obesidade infanto-juvenil com base na
escola
Palavras-chave: atividade-física; obesidade; alimentação; infanto-juvenil.
Resumo: Esse material didático foi desenvolvido como parte do programa de metas estipuladas
pelo Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) turma 2009 da Secretaria de Estado da
Educação do Estado do Paraná (SEED), referente ao Projeto de Intervenção Pedagógica na
Escola A EDUCAÇÃO FÍSICA NA PREVENÇÃO E NO CONTROLE DA OBESIDADE INFANTOJUVENIL COM BASE NA ESCOLA. Consiste em um caderno pedagógico organizado em duas
unidades que será desenvolvido no Colégio Estadual Governador Adolpho de Oliveira Franco –
Ensino Fundamental, Médio e Profissional, com alunos de oitava série. A proposta objetiva orientar
os alunos da importância de se prevenir, identificar, controlar e tratar a obesidade desde a infância
e adolescência, evitando assim uma série de complicações provenientes do excesso de gordura
corporal nesta fase ou na vida adulta, através da prática regular de atividades físicas e de uma
alimentação balanceada. A implementação de programas de atividades físicas e orientações sobre
nutrição devem ser vistas como elementos de promoção de saúde, sobretudo no ambiente
escolar. A Educação Física é um importante componente na formação integral do educando,
podendo intervir com conteúdos referentes ao estilo de vida e hábitos saudáveis.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: MARIA CRISTINA RUARO BUSATO
ORIENTADOR: BRUNO SERGIO PORTELA
IES: UNICENTRO
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Artigo
Título: Novas tecnologias no ensino da educação física: uma discussão em Eja
Palavras-chave: Atividade Física. Saúde. Jovens e Adultos. Tecnologias.
Resumo: A Educação de Jovens e Adultos (EJA) adquire espaço no sistema educativo, visto que
se organiza em defesa daqueles que tiveram seus direitos à escolarização retirados no período
regular de suas vidas. Assim, tendo em vista a necessidade que os jovens, e, dificuldades dos
adultos e idosos em familiarizar-se com as novas tecnologias, percebe-se uma adequação das
mesmas às práticas educacionais, possibilitando ao educando da EJA o acesso à pesquisa,
adquirindo conhecimento, ao mesmo tempo que se torna um usuário do computador. Propõe-se
neste estudo oferecer um trabalho voltado para o ensino do conteúdo atividade física relacionada
à saúde na educação física, procurando levar em conta o conhecimento do aluno e a sua
realidade para que a aprendizagem da educação física realmente faça parte da formação integral
daqueles educandos que frequentam a EJA, refletindo e verificando de que forma pode-se
melhorar o ensino aprendizagem utilizando o uso das novas tecnologias de maneira a fazer
sentido e visando acrescentar

conhecimento em relação ao conteúdo proposto, bem como

propiciando autonomia digital a esses educandos. Optou-se por uma investigação qualitativa, uma
vez que as informações obtidas por meio das ações e entrevista estruturada foram analisadas de
forma descritiva. Os resultados desse estudo apontaram que o uso das novas tecnologias
melhoram e facilitam o processo ensino aprendizagem. Observou-se que o educando atribuiu uma
responsabilidade forte em relação ao educador como mediador com as novas tecnologias, o que
torna necessário um repensar de sua função no atual contexto político, econômico, tecnológico e
social.

Produção Didático-pedagógica
Título: Benefícios da atividade física em relação a saúde
Palavras-chave: Atividade Física; Saúde; Jovens e Adultos; Tecnologias.
Resumo: A importância desse material didático está na possibilidade de acesso ao conhecimento
sob a temática “benefícios da atividade física e saúde” por meio do uso das Tecnologias de
Informação e Comunicação (TICs). Além disso, pode ser o caminho para uma aprendizagem mais
consistente, mais atrativa e de grande interação na disciplina de educação física. Com certeza a
contribuição teórica em relação a sugestões dos sites e vídeos no youtube enriquecerá as
reflexões das vivências práticas, além do cunho informativo geral sobre a importância de
praticarmos atividades físicas para minorar os efeitos do sedentarismo, adquirindo uma vida mais
dinâmica, com uma maior resistência para as atividades do dia-a-dia, e uma melhor disposição
para o trabalho ao qual os educandos da EJA vivenciam e devem estar energizados e de bem
com a vida. A intenção desse material é veicular as informações mais recentes, numa linguagem
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acessível, com sugestões de ações que possam ser facilmente incorporadas no dia-a-dia desses
educandos da EJA. Espera-se que além de proporcionar conhecimentos, consolidem-se atitudes
positivas e estimule mudanças de comportamento que auxiliem a todos a viver mais e melhor.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: MARIA DA GRACA GUELDINI
ORIENTADOR: SERGIO LUIZ CARLOS DOS SANTOS
IES: UFPR

Artigo
Título: O handebol como ferramenta para emancipação de sujeitos.
Palavras-chave: Educação Física Escolar; Handebol; Sociabilização.
Resumo: Alçando mão da correta utilização dos parâmetros oferecidos pela LDB, PCN e DCE,
combinados com o auxílio de literatura específica foram executadas as fases previstas pelo
Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola, intitulado: “A Emancipação Através do Handebol”.
Através da disciplina de “Educação Física Escolar Paranaense”, com base no ensino fundamental,
seus conteúdos programáticos, que permeou o uso destas diversas estratégias, chegando a um
resultado de domínios cognitivos, psicológicos, afetivos e críticos. Especificamente, o Handebol,
sendo uma modalidade coletiva que exige disciplina, discernimento e interação em seu tempo de
jogo, e que produz muita interatividade entre os alunos, gerando identificação de comportamento,
pensamentos, decisões, ações rápidas e superações com decisões próprias desenvolvendo
conduta de sociabilização, foi a base deste estudo, o qual será detalhado passo a passo no
decorrer deste artigo.

Produção Didático-pedagógica
Título: A emancipação através do handebol
Palavras-chave: Educação Física Escolar, Handebol, Emancipação
Resumo: Este projeto tecerá a disciplina de Educação Física Escolar Paranaense com base no
ensino fundamental através do conteúdo programático, Esporte na modalidade de Handebol,
quebrando paradigmas como a do professor que distribui uma bola para a turma e fica
observando-os, porém não usa o esporte, seu objeto de trabalho, como meio de emancipação do
sujeito e assim, resgatando uma socialização do saber para uma construção do conhecimento e
uma oportuna inclusão social. O Handebol é uma modalidade coletiva que exige disciplina,
discernimento e interação, em seu tempo de jogo. Produz muita interatividade entre os alunos,
gerando identificação de comportamento, pensamentos, decisões, ações rápidas e superações
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com decisões próprias desenvolvendo conduta de sociabilização. Usa como parâmetros, as LDB e
os PCN, pois a disciplina de Educação Física permeia o uso de diversas estratégias, chegando a
um resultado de domínios cognitivos, psicológicos, afetivos e críticos.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: MARIA DE FATIMA RODRIGUES BUENO DA GRACA
ORIENTADOR: ELIZANDRA GARCIA DA SILVA
IES: UEM

Artigo
Título: Educação física escolar: mediando a superação das opressões
Palavras-chave: Opressões. Escola. Educação Física. Sociedade.
Resumo: Este estudo teve por objeto analisar as opressões existentes nas aulas de Educação
Física do Colégio Estadual D. Bosco - Ensino Fundamental e Médio, como um espaço menorizado
das relações sociais opressivas e das contradições sociais. O problema empírico de que partimos
foi o porquê há reprodução da violência nas escolas e nas aulas de Educação Física. Com os
encaminhamentos de nossos estudos ampliamos a abordagem do problema para o temário das
opressões. A hipótese foi que a escola e a Educação Física são espaços concretos da sociedade
do capital, logo, reproduzem as relações sociais mais ampliadas. A importância desse estudo se
inscreve na Educação de forma geral, passando pela Educação Física que precisa ajudar a formar
sujeitos questionadores e modificadores da sociedade. Esse estudo foi desenvolvido no Colégio
Estadual D. Bosco – Ensino Fundamental e Médio do município de Cianorte, e as lentes para
análise do objeto nessa escola foram o materialismo histórico e dialético. Analisaremos como se
dá essa mediação das opressões que são características do sistema capitalista para a realidade
concreta das aulas de Educação Física. Trataremos ainda da construção da atuação contraditória
que elaboramos no coletivo dos alunos em sala de aula e, por fim, as novas sínteses desse
coletivo e suas novas práticas sociais realizadas nas aulas de Educação Física e na sociedade.
Produção Didático-pedagógica
Título: Os Jogos e as Brincadeiras como uma Práxis Pedagógica da Educação Física e a
Desconstrução das Relações de Opressão.
Palavras-chave: Opressão. Jogos e Brincadeiras. Nova Práxis.
Resumo: O objeto desse Caderno Pedagógico é constituir uma práxis pedagógica da Educação
Física a partir dos conhecimentos construídos e acumulados no PDE, compreendida por nós
como uma práxis que se opõe a hegemonia dominante do capitalismo e seus ditames atuais para

Educação Física 2009
a Educação e Educação Física, ou seja, uma práxis contra hegemônica. Essa práxis dar-se-á por
meio dos jogos e brincadeiras, os quais tinham em comum a reprodução das normas dominantes
do capitalismo, em especial no pertinente ao tema da opressão nas aulas de Educação Física.
Essa práxis está materializada num Caderno Pedagógico, que subsidiará o trabalho do professor,
como mediador da aprendizagem com os alunos por meio do conteúdo dos jogos e brincadeiras.
As atividades que sugerimos para o referente material, em sua grande maioria já são utilizadas de
forma a reproduzir a hegemonia capitalista nas aulas de Educação Física, logo, muitas dessas
são do conhecimento de ampla gama de professores e dos alunos.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: MARIA JOSE MACHADO
ORIENTADOR: INARA MARQUES
IES: UEL

Artigo
Título: Avaliação da Aprendizagem na Disciplina de Educação Física
Palavras-chave: Educação Física escolar. Avaliação. Avaliação da Aprendizagem.
Resumo: A presente pesquisa versou sobre a avaliação na disciplina de Educação Física, com o
intuito de verificar como ocorre a avaliação da aprendizagem, quais os instrumentos utilizados
pelos professores, a importância e o real significado do processo avaliativo no contexto ensinoaprendizagem. Este trabalho não teve a pretensão de dar receita pronta de avaliação e nem o de
apontar falhas dos professores de Educação Física na forma de avaliar seus alunos, mas o
objetivo de analisar as concepções dos docentes à respeito da avaliação e de suas implicações
para a prática pedagógica, como processo mediador na construção do conhecimento e
indicadores do sucesso do aluno. Assim, o objetivo foi verificar “o quê” e “como” os professores de
Educação Física avaliam na disciplina de Educação Física e analisar o ponto de vista dos alunos
sobre o processo de avaliação nas aulas de Educação Física. Participaram do estudo, 50
professores e 50 alunos do ensino médio da rede pública estadual, os quais responderam a um
questionário composto por questões objetivas e subjetivas sobre o tema investigado, formulado
especificamente para esta pesquisa. Pela análise dos resultados, observou-se uma contraposição,
na qual, professores demonstraram evolução conceitual no discurso em relação a busca de novas
referências teóricas e metodológicas das avaliações do ensino-aprendizagem. Porém, apesar de
maior embasamento teórico dos professores, pôde-se perceber que os alunos desconheciam os
objetivos das avaliações ou afirmaram não serem submetidos a qualquer forma avaliativa. Assim,
podemos dizer que os objetivos do estudo foram alcançados, posto que, houve a esperada
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reflexão de que a avaliação é um facilitador para investigar e detectar problemas e dificuldades,
respeitando as diferenças e individualidades dos alunos, sendo a base para reformular
planejamentos e adequar novas metodologias.
Produção Didático-pedagógica
Título: Avaliação na disciplina de educação física escolar no ensino fundamental e médio
Palavras-chave: Avaliação na escola. Processo Ensino-Aprendizagem. Educação Física.
Resumo: O Trabalho visa mostrar, segundo o Currículo Estadual e diversos autores pesquisados,
que a avaliação escolar, deve ser o eixo do processo ensino-aprendizagem e estar a serviço das
individualidades da aprendizagem do aluno de forma integradora e motivadora, valorizando suas
descobertas e explorações para maior compreensão dos conteúdos e diagnóstico do seu
desenvolvimento das habilidades e competências. Além disso, pode ser norteadora do trabalho do
professor para detectar, analisar e retomar a defasagem do aprendizado do aluno, repensando
novas estratégias e revendo seus procedimentos de ensino, adequando as necessidades dos
mesmos na constatação do resultado do trabalho do professor e da aprendizagem do aluno.
Como metodologia, foi realizada uma busca sobre o tema com elaboração de textos e aplicação
da pesquisa com professores e alunos, procurando apresentar de forma didática o que a literatura
apresenta sobre o tema. A partir desta pesquisa, será feito um trabalho com professores de
Educação Física, através de um encontro semanal de quatro horas durante quatro semanas, para
provocar a reflexão e discussão sobre o tema.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: MARIA LUCIA PENASSO
ORIENTADOR: DOURIVALDO TEIXEIRA
IES: UEM

Artigo
Título: Xadrez na escola: uma abordagem didática para alunos da 5ª série / 6º ano do ensino
ensino fundamental
Palavras-chave: Educação Física Escolar. Escola. Xadrez Pedagógico.
Resumo: O presente estudo foi desenvolvido com o objetivo de abordar o xadrez na sua forma
pedagógica. O estudo caracterizou-se como qualitativo, do tipo descritivo e aconteceu em três
etapas. Na primeira e segunda etapas foram realizadas discussões sobre o xadrez e sua
importância na escola. Essas discussões aconteceram por meio da pesquisa bibliográfica. Na
terceira etapa, realizou-se a implementação pedagógica com alunos de uma 5ª série / 6º ano do
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Colégio Estadual 11 de Abril – Ensino Fundamental e Médio, localizado no município de Tapejara,
Estado do Paraná, onde foram aplicadas quinze aulas, organizadas numa sequência didática de
quatro planejamentos. O tratamento dos dados deu-se com a transformação das observações em
categorias de análise, onde foram feitas discussões valendo-se do olhar da pesquisadora e do
referencial teórico que sustenta o estudo. O estudo indica que, o xadrez ao ser trabalhado
pedagogicamente pode contribuir para o desenvolvimento educacional dos alunos. No entanto,
sugere-se que novos estudos aconteçam, a fim de concretizar a proposta que ora se apresenta e
poder assim, contribuir para que o xadrez seja trabalhado pedagogicamente na escola.
Produção Didático-pedagógica
Título: Xadrez na escola
Palavras-chave: xadrez; aluno.
Resumo: Tendo em vista o crescente interesse pelo xadrez em seu aspecto pedagógico, esse
caderno temático traz algumas considerações sobre o assunto. O xadrez ensinado
metodicamente constitui um excelente meio para desenvolver habilidades que contribuem para a
melhoria do desempenho escolar dos alunos.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: MARIA MARCIA DEZIRO
ORIENTADOR: MATHIAS ROBERTO LOCH
IES: UEL

Artigo
Título: Saúde do Adolescente
Palavras-chave: Saúde do Adolescente. Saúde do Trabalhador. Atividade física.
Resumo: Este estudo investigou a prevalência de comportamentos relacionados à sáude em
alunos(as) do E.M/vesp., dos professores e funcionários do Col. Est. Dr. Rebouças de Rio Bom,
PR. Sendo dividida em dois grupos, a primeira: 50 alunos(as), idade média de 15 anos. Outro por
39 trabalhadores(as), idade média de 45,25 anos. Para coleta de dados, aplicou-se um
questionário, que investigou os comportamentos: consumo de frutas e verduras, atividade física
no lazer, tabagismo e consumo de álcool, percepção de saúde, estresse, qualidade do sono e
satisfação nos relacionamentos. A maior parte dos grupos referiu possuir carro e casa própria.
Grande parte dos adolescentes referiram que os pais tinham baixa escolaridade. Quanto à
percepção de saúde, a prevalência entre os alunos foi: baixo consumo de verduras (78%) e de
frutas (72%), álcool (54%), inatividade física no lazer (28%) e tabagismo (4%). Entre os
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trabalhadores: inatividade física no lazer (56,4%), baixo consumo de frutas (51,3%), álcool
(43,5%), baixo consumo de verduras (35,9%) e tabagismo (7,7%). Em relação a percepção de
saúde referiu regular, percepção positiva de estresse, boa qualidade do sono e satisfeita com os
relacionamentos. Os dados demonstram a necessidade de alternativas disponíveis por escolhas
saudáveis de vida, para ambos os grupos investigados.

Produção Didático-pedagógica
Título: Prevalência de comportamentos relacionados ao Estilo de Vida e à Saúde de Alunos (as)
do Ensino Médio e Trabalhadores (as) em Educação no Colégio Estadual Dr. Rebouças de Rio
Bom, Paraná.
Palavras-chave: Atividade Física. Tabagismo. Álcool. Estresse.
Resumo: Na última década, o conceito de estilo de vida saudável, adquiriu importância
significativa para a promoção da saúde e melhoria na qualidade de vida das pessoas, associado a
uma diminuição do nível de risco que cada pessoa está sujeita durante a vida. Contudo, certos
fatores do estilo de vida negativo colocam em risco à saúde. Dados da Organização Mundial da
Saúde (OMS) mostram que, das 58 milhões de mortes ocorridas no mundo em 2005, mais de
60% foram decorrentes de doenças crônicas degenerativas, não transmissíveis. Em face deste
contexto social, a prevenção de doenças não pode ser atribuída tão somente a uma
responsabilidade das pessoas, mas sim, deve ser compreendida nas relações sociais, sendo um
direito que deve ser garantido e preservado por Políticas Públicas, determinado pelo acesso à
renda, moradia, alimentação, educação, trabalho e lazer, refletindo nas escolhas e atitudes
individuais ou coletivas das pessoas. Os estudos do comportamento humano têm demonstrado
que a informação e o conhecimento tem influenciado de forma positiva sobre determinados fatores
como alimentação, atividade física, álcool, tabagismo e o controle do estresse e

estão

relacionados com a atitude da pessoa frente a estes fatores, que por sua vez estão associados à
melhores indicadores de saúde e bem-estar. Sendo assim, este material didático tem o objetivo de
informar, transmitir conhecimentos e cultivar hábitos e atitudes positivas, estimulando mudanças
de comportamentos nas pessoas, para que consigam viver de forma mais positiva.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: MARIANE STUELP
ORIENTADOR: LUIS SERGIO PERES
IES: UNIOESTE
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Artigo
Título: Atletismo - aprendendo brincando
Palavras-chave: atletismo; desenvolvimento motor; lúdico; recreação.
Resumo: O objetivo principal deste estudo foi desenvolver esta modalidade esportiva de forma
lúdica recreativa, onde os alunos sintam prazer, alegria em desenvolvê-lo. Através do resgate de
sua história e importância e a facilidade de adaptar-se e construir materiais alternativos, tornou-se
possivel trabalhar educativos básicos e desta forma permitir aos alunos a vivencia com esta
modalidade. A prática do mesmo não fica impedida pela carência geral de infra-estrutura
esportiva, devido a sua multiplicidade de formas e à sua versatilidade. Este estudo caracteriza-se
do tipo descritivo exploratório participativo. A população para o referido estudo foi composta por
aproximadamente 300 crianças pertencentes a uma escola estadual do município de Serranópolis
do Iguaçu – PR. A amostra foi composta por alunos de ambos os sexos, pertencentes as 5ª séries
da escola citada acima escolhidos de forma intencional. O instrumento utilizado para o
desenvolvimento destas atividades foi composto por um planejamento de atividades em forma do
projeto pedagógico junto ao PDE. Planejamento este que constou de atividades programadas
para o desenvolvimento da modalidade do atletismo
Produção Didático-pedagógica
Título: Atletismo - aprendendo brincando
Palavras-chave: atletismo; escola; ensino/aprendizagem.
Resumo: Pretende-se desenvolver esta modalidade esportiva de forma lúdica recreativa, onde os
alunos sintam prazer, alegria em desenvolvê-lo. Assim

estamos pensando em aprimorar o

condicionamento físico e mental dos alunos através da aplicação de atividades onde procurar-se-á
delinear orientações didáticas que contribuam para a aproximação das crianças com essa
modalidade, através de conhecimento teórico e prático.Objetivamos propor um programa de
atividades lúdicas de Atletismo aos alunos de quinta série,para aquisição do conhecimento formal
a fim de auxiliar no desenvolvimento integral do aluno.Desta forma, este trabalho propõe uma
abordagem bastante acentuada no que se refere ao resgate do atletismo nas aulas de Educação
Física.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: MARILDA MARIA DE ANDRADE MENDES
ORIENTADOR: VIDAL PEREZ
IES: FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DO PARANÁ
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Artigo
Título: O jogo de Xadrez como auxilio no desenvolvimento da aprendizagem dos alunos.
Palavras-chave: Jogo do xadrez. Habilidades. Educação Física. Desempenho Escolar.
Interdisciplinaridade.
Resumo: O xadrez é uma atividade milenar, que traz conhecimentos e experiências, e sabendose que ele é um importante coadjuvante escolar e psicológico, visou-se neste trabalho utilizá-lo
nas 5ª séries do Colégio Estadual Otalípio Pereira de Andrade, como uma ferramenta pedagógica
esportiva. O trabalho de intervenção pretendido foi desenvolver e aplicar exercícios específicos
fazendo com que os jogos pré-enxadrístico e o jogo de xadrez em si, atuassem como instrumento
preponderante no desenvolvimento de fatores que auxiliassem no desenvolvimento pedagógico
do aluno. Haja vista que o xadrez desenvolve várias habilidades. A aplicação da proposta ocorreu
no segundo semestre de 2010, com quatro turmas de 5ª séries (duas no período da manhã e duas
no período da tarde) e interferiu positivamente no resultado quantitativo do aprendizado, conforme
foi possível aferir no relatório de acompanhamento semestral, porém como não utilizamos nenhum
outro instrumento para comprovar que esse desempenho foi decorrente da aplicação do xadrez,
no entanto devido aos teóricos expostos ao longo de todo o trabalho, e observando o
comportamento dos alunos, pode-se concluir que a utilização dele foi um fator determinante neste
resultado.
Produção Didático-pedagógica
Título: O jogo de xadrez como ferramenta de ensino.
Palavras-chave: Xadrez, Ensino fundamental, jogo lúdico, desenvolvimento.
Resumo: O xadrez conforme estudos realizados têm papel importante no desenvolvimento direto
de duas múltiplas inteligências. Por isso muitos países adotaram o xadrez como disciplina em
seus currículos por entenderem que ele desenvolve o aluno ajudando-o na sua maturação e no
fortalecimento da sua capacidade decisória. A aplicação do jogo de forma lúdica e competitiva faz
com que o aluno consiga estabelecer vínculos entre o conhecimento e a experiência,
desenvolvendo no mesmo as capacidade de atenção e intelectual, estimulando o aluno a
progredir segundo seu próprio ritmo, e a refletir antes de agir. Sabendo-se que o ensino do xadrez
neste projeto tem como finalidade ser uma ferramenta pedagógica, que auxiliara no ensino
aprendizagem dos aluno. A metodologia proposta em um primeiro momento foi a de pesquisa
qualitativa e em um segundo momento será realizada a aplicação da pesquisa, que visa gerar
conhecimento para aplicação pratica dirigidos á solução ou melhoras de problemas.
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DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: MARILIA SILVEIRA DE SOUZA REGINATO
ORIENTADOR: GUSTAVO ANDRE BORGES
IES: UNIOESTE

Artigo
Título: A dança criativa na integração dos gêneros
Palavras-chave: Educação Física. Dança Criativa. Gênero.
Resumo: Dançar é mesmo coisa de menina? Este estudo apresenta uma experiência pedagógica
com o conteúdo dança criativa na Educação Física Escolar tendo em vista a integração dos
gêneros. Os sujeitos do estudo foram crianças e adolescentes matriculados nas 5as às 8as séries
do ensino fundamental do Colégio Estadual Amâncio Moro do município de Corbélia (Pr). A dança
criativa foi planejada com diferentes dinâmicas pedagógicas, envolvendo, tempo, espaço, forma,
ritmo, e movimentos tematizados. Todas as atividades foram desenvolvidas através de dinâmicas
de grupo, proporcionando uma metodologia diferenciada que visou a sociabilização e o respeito
mútuo. Também foram capturados os depoimentos dos alunos sobre a dança durante as etapas
do projeto e a efetiva participação em um festival de dança organizado na escola. Os resultados
demonstraram que, de acordo com essa experiência e dos depoimentos, o evento proporcionou
além de conhecimento, uma superação de limites pessoais. A coeducação e a dança criativa
permitiram que meninos e meninas trabalhassem juntos com as suas diferenças, possibilitando
uma maior integração de ambos.

Produção Didático-pedagógica
Título: A Dança Criativa na Integração dos Gêneros
Palavras-chave: Dança. Dança criativa. Gênero. Movimento.
Resumo: Esta Unidade Didática apresenta uma proposta em dança criativa, com o objetivo de
trabalhar de forma co-educativa, para que meninos e meninas comecem a perceber o conteudo
dança como uma atividade social e cultural de grande importância para sua vida.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: MARISOL ANA BAVARESCO BRANCHIER
ORIENTADOR: ASTRID BAECKER AVILA
IES: UFPR
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Artigo
Título: Cultura corporal e etnias: uma proposta de dança afro brasileira nas aulas de educação
física no ensino médio
Palavras-chave: Dança; movimento; dança afro-brasileira; cultura.
Resumo: Esta pesquisa fez parte do Plano de Trabalho desenvolvido no Programa de
Desenvolvimento Educacional, do Estado do Paraná (PDE), realizado nos anos de 2009/2011. O
projeto apresenta o estudo de uma das práticas corporais da Educação Física: a dança afro
brasileira. A entendemos como uma forma de expressão e conhecimento que utiliza-se de
movimentos historicamente construídos, criando conceitos e fortalecendo a identidade racial dos
alunos afro descendentes. Sustentamos nossa pesquisa em estudiosos da dança e da cultura da
dança afro-brasileira e desenvolvemos uma proposta de ensino a partir da metodologia críticoemancipatória. Essa proposta foi experimentada com as turmas de Ensino Médio, através de
oficinas de dança, desenvolvendo e aprimorando as possibilidades de movimento dos discentes,
descobrindo novos espaços, novas formas, construção de coreografias e apresentação ao grande
grupo. Foi utilizado nesta pesquisa de abordagem qualitativa, na qual foi observado através de
registros, tanto do diário de campo, como das respostas dadas pelos alunos, para analisar a
proposta em questão frente à proposta e finalizamos o texto com algumas considerações finais.
Produção Didático-pedagógica
Título: Dança, conhecimento e cultura: suas repercussões nas técnicas corporais
Palavras-chave: Educação Física, Dança, Cultura, Conhecimento e Técnicas Corporais
Resumo: Nosso país é uma mistura de diversas manifestações culturais, advindas de distintos
povos que aqui se encontraram e além de difundirem suas culturas fizeram com que as mesmas
se miscigenassem gerando novas formas culturais. Dentre essas manifestações a dança ganha
destaque pela linguagem própria, de tradições afro-brasileiras, indígenas e européias, e segundo
estudos sociológicos, traduzem a cultura popular, a linguagem do povo, levando conhecimentos
em seu meio social, na medida em que permite um processo educativo de criação e integração,
incorporados por sujeitos sociais praticantes da dança. A metodologia utilizada, crítico
emancipatória está pautada no referencial teórico das Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná
e LDP, que nos trouxeram elementos para a compreensão dos limites e possibilidades da dança
no contexto escolar e propor novas formas de tratar as técnicas corporais. O Material Pedagógico
Dança, Conhecimento e Cultura: suas repercussões nas técnicas corporais tem como objetivo
contribuir para a disseminação e reflexão da dança como conteúdo curricular, onde a dança nos
possibilita mostrar o papel da construção do conhecimento e da cultura, sendo assim
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apresentamos uma discussão seguida de sugestões de atividades para o encaminhamento
didático-pedagógico da dança afro-brasileira e dança folclórica, carimbó do Pará e fandango do
Paraná.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: MARLENE APARECIDA FORNACIARI MACEDO
ORIENTADOR: CARLOS EDUARDO DA COSTA SCHNEIDER
IES: UTFPR

Artigo
Título: Esporte: criação de espaços alternativos na aula de educação física
Palavras-chave: esporte; espaços alternativos; participação igualitária.
Resumo: Este artigo contempla uma reflexão com os professores sobre a possibilidade de
criação, multiplicação, transformação e viabilização de espaços alternativos nas aulas práticas,
para enriquecimento da ação pedagógica: “Espaços Arquitetônicos Educacionais na Educação
Física”; “O Histórico da Educação Física”; “A Educação Física no Brasil”; “O Esporte no Brasil”;
“As Tendências Pedagógicas”; e as “Relações Interpessoais”. Analisam-se também as ações
desenvolvidas pelos professores e alunos participantes. O conteúdo estruturante Esporte, por ser
considerado uma importante ferramenta para o processo de ensino e aprendizagem, é o utilizado
e a autora procura oferecer aos discentes, de forma igualitária, oportunidades de maior
participação, envolvimento e inclusão, indo de encontro ao modelo esportivizante como
possibilidade de intervenção de ensino. Os resultados da pesquisa apontam para a importância
do professor explorar todos os espaços físicos possíveis na escola, durante as suas aulas, para
minimizar as carências constatadas quanto a melhoria das relações interpessoais, valorizando a
participação dos discentes.

Produção Didático-pedagógica
Título: Cantos educacionais na Educação Física
Palavras-chave: Esporte. Espaços alternativos. Inclusão.
Resumo: Este projeto pretende enfocar junto aos docentes de Educação Física o histórico e a
criação de espaços alternativos, para as aulas práticas como fonte de enriquecimento de ação
pedagógica. Utiliza-se o conteúdo estruturante Esporte como importante ferramenta para o
processo de ensino e aprendizagem e consequentemente oferecer a possibilidade aos discentes
de maior participação, envolvimento e inclusão, contrapondo o modelo esportivizante como
possibilidade de intervenção de ensino. Para a prática dos conteúdos, propõe-se tomar
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conhecimento sobre o histórico dos espaços destinados à Educação Física e

transformar e

viabilizar todo e qualquer espaço da escola em quadra desportiva.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: MARLENE CARMONA DE FIGUEIREDO GOMES
ORIENTADOR: ASTRID BAECKER AVILA
IES: UFPR

Artigo
Título: A dança na educação física escolar: alguns passos no reconhecimento de uma brasilidade
dançante.
Palavras-chave: Educação Física. Dança. Cultura Brasileira. Danças Regionais.
Resumo: A dança é um dos conteúdos estruturantes da disciplina de educação física, sendo
assim, o conhecimento de alguns ritmos brasileiros e seus aspectos socioculturais, podem ser
contextualizados para uma compreensão mais alargada das próprias técnicas corporais e do
contexto em que estão inseridas. A proposta desenvolvida por nós objetivou estabelecer relações
entre os ritmos, as técnicas e seus significados, para entender essas manifestações dançantes na
realidade em que estão inseridas e refletir sobre as variedades de ritmos existentes na cultura
brasileira. Para nossa proposta de ensino focamos no fandango e no carimbó. O primeiro passo
da pesquisa foi realizar um levantamento sobre o material existente sobre esses ritmos (textos,
imagens, vídeos) para ampliar o entendimento sobre essas manifestações com o objetivo de
pedagogizar tais conteúdos com vistas a aplicação de uma proposta aos alunos da educação
básica. O segundo passo, após a pesquisa temática dessas manifestações, foi formular
estratégias didático-pedagógicas para problematizar esses conteúdos em aulas de educação
física. A aplicação da proposta foi acompanhada pelos registros em diário de campo, depoimentos
orais e por escrito dos alunos que participaram das aulas. Encerramos nosso texto discutindo
esses resultados e tecendo algumas considerações finais.
Produção Didático-pedagógica
Título: Dança, conhecimento e cultura: suas repercussões nas técnicas corporais
Palavras-chave: Educação Física. Dança. Cultura. Conhecimento. Técnicas Corporais.
Resumo: Nosso país é uma mistura de diversas manifestações culturais, advindas de distintos
povos que aqui se encontraram e além de difundirem suas culturas fizeram com que as mesmas
se miscigenassem gerando novas formas culturais. Dentre essas manifestações a dança ganha
destaque pela linguagem própria, de tradições afro-brasileiras, indígenas e européias, e segundo

Educação Física 2009
estudos sociológicos, traduzem a cultura popular, a linguagem do povo, levando conhecimentos
em seu meio social, na medida em que permite um processo educativo de criação e integração,
incorporados por sujeitos sociais praticantes da dança. A metodologia utilizada, crítico
emancipatória está pautada no referencial teórico das Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná
e LDP, que nos trouxeram elementos para a compreensão dos limites e possibilidades da dança
no contexto escolar e propor novas formas de tratar as técnicas corporais. O Material Pedagógico
Dança, Conhecimento e Cultura: suas repercussões nas técnicas corporais tem como objetivo
contribuir para a disseminação e reflexão da dança como conteúdo curricular, onde a dança nos
possibilita mostrar o papel da construção do conhecimento e da cultura, sendo assim
apresentamos uma discussão seguida de sugestões de atividades para o encaminhamento
didático-pedagógico da dança afro-brasileira e dança folclórica, carimbó do Pará e fandango do
Paraná.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: MARLENE VITORIA BISCARO
ORIENTADOR: MARA PEIXOTO PESSOA
IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ

Artigo
Título: A totalidade corporal: uma reflexão para superar a esportivização nas aulas de educação
física, por meio da cultura corporal
Palavras-chave: Cultura Corporal. Educação Física. Prática Pedagógica.
Resumo: O presente trabalho prioriza a cultura corporal como conteúdo a ser seguido pela
Educação Física Escolar, procura demonstrar o processo histórico que a Educação

Física

perpassou, com a finalidade de constatar que ainda carrega resquícios da sua história. Aulas
baseadas em conteúdos do esporte, vazias de significados, sem produção teórica, a prática pela
prática, sem discutir e refletir a cultura corporal emanada no cotidiano do aluno. A metodologia
desenvolvida nesta pesquisa pauta-se pelo método histórico, comparativo e estatístico. A pesquisa
é qualitativa e participativa por tratar-se de uma pesquisa de investigação social, na qual buscou
a participação da comunidade escolar para análise da realidade de como se encontra o
conhecimento do aluno em relação aos conteúdos da cultura corporal, a fim de melhorar a
qualidade do ensino da Educação Física como um processo de

apropriação dos elementos

culturais de transformação dessa realidade. Com o intuito de refletir a prática pedagógica da
Educação Física, realizamos um grupo de estudos para Professores da Rede Pública Estadual e
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Acadêmicos de Educação Física, objetivando a compreensão e análise de elementos reflexivos
da prática pedagógica.
Produção Didático-pedagógica
Título: Repensar a Educação Física a luz do seu objeto de estudos para superar a esportivização
Palavras-chave: Educação Física. Cultura Corporal. Conhecimento.
Resumo: O caminho percorrido pela Educação Física nem sempre foi desenvolvido como uma via
de acesso ao conhecimento produzido histórica e socialmente. A Identificação dos elementos
culturais e conteúdos clássicos que deveriam ser assimilados foi se perdendo com a própria
história da Educação Física. Percebemos em algumas escolas um caminho vazio, aulas sem
significados, esvaziamento dos conteúdos, por outro lado as aulas resumem apenas à prática
esportiva, ou seja, a prática pela prática, limitando a produção do conhecimento corporal e cultural
do aluno. O objetivo é superar o processo de esportivização, sabemos que não é uma tarefa fácil,
demanda tempo e muito estudo. Outrossim, requer mudança na prática pedagógica de muitos
professores que ainda trabalham numa perspectiva a-crítica. Através de grupo de estudos com
oito encontro aos sábados, pretendemos discutir: Por que a ação pedagógica da Educação Física
ainda refere-se à dimensão instrumental que evidencia a “prática” com enfoque no esporte e na
competição? Quais estratégias podem ser utilizadas para mudar esta cultura?

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: MARLI FERREIRA DA SILVA
ORIENTADOR: MARCIA MARQUES DIB
IES: UEL

Artigo
Título: A Contribuição da Educação Física no Desenvolvimento e na Aprendizagem em Crianças
com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade - TDAH
Palavras-chave: Educação Física Escolar; déficit de Atenção e Hiperatividade; ludicidade; Sala
de Recursos
Resumo: O presente artigo é resultado de um processo de estudo decorrente da participação no
Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) no período 2009-2010, de iniciativa da SEEDPr, realizado na UEL, área curricular de Educação Física. Tendo por objetivo verificar quais as
contribuições Ed.F. escolar na aprendizagem dos alunos com TDAH atendidos na Sala de
Recursos, como também elencar o papel do Lúdico como elemento facilitador da aprendizagem
da criança e do adolescente com diagnóstico de TDAH, buscando através da teoria das
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Inteligências Múltiplas de Howard Gardne, estímulos diferenciados para cada uma das
Inteligências humanas, ao mesmo tempo exaltar no aluno com TDAH as suas competências e
inteligências de forma mais ampla. Os sujeitos deste estudo foram alunos com diagnóstico de
TDAH e dificuldades na aprendizagem que freqüentam a Sala de Recursos, no Ensino Fund. do
Col. Est. Dr. Gabriel C. Martins, situado na cidade de Londrina- Pr. Para levantar as concepções e
elencar as práticas do referido tema, utilizou-se de questionário com perguntas abertas a profª da
Sala de Recursos, relacionado aos sintomas dos alunos com TDAH e outro aos alunos
relacionados às Inteligências Múltiplas. Como resultado, verificou-se que os alunos participantes
do projeto (estudo) melhoraram os níveis de atenção e sua auto-estima.
Produção Didático-pedagógica
Título: A Contribuição da Educação Física no Desenvolvimento e na Aprendizagem em Crianças
com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade.
Palavras-chave: Educação Física Escolar. Déficit de Atenção e Hiperatividade. Ludicidade. Salas
de Recurso.
Resumo: Este caderno é uma produção didático-pedagógica, que resulta de uma fundamentação
teórica para a compreensão do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), à
Educação Inclusiva no espaço escolar e a importância da implementação da Sala de Recursos
que corresponde a um serviço de natureza pedagógica adequados às necessidades educacionais
especiais dos alunos, lembrando que os conteúdos escolares da mesma, deverão ser trabalhados
com metodologias e estratégias diferenciadas, não sendo confundido com reforço escolarrepetição de conteúdo da prática educativa da sala de aula. Após a revisão de literatura,
procurando atender às necessidades dos alunos com TDAH, buscando nas áreas da Inteligência
Múltiplas estímulos através do lúdico, envolvendo os alunos em jogos construídos em torno das
idéias de Howard Gardner (2000 apud GÁSPARI, 2004) onde propõe que: na Teoria das
Inteligências Múltiplas, que o ser humano detém, potencialmente, as inteligências lógicomatemática, lingüística, espacial, corporal-cinestésica, pessoal (inter e intra), musical, naturalista.
Desse modo, o objetivo deste caderno Pedagógico é levar os educadores a uma reflexão e
conscientização da importância das atividades da Educação Física, na Sala de Recursos e
Educação Inclusiva, buscando através do lúdico, desenvolver as Inteligências Múltiplas dos alunos
com diagnóstico com TDAH.
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DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: MARLI INES NICODEM
ORIENTADOR: JOSE PORFIRIO DE SOIUZA
IES: UNIOESTE

Artigo
Título: Esporte na escola: autonomia e liderança
Palavras-chave: Liderança. Autonomia. Sociabilização. Organização.
Resumo: Este projeto foi realizado na Escola Estadual Olavo Bilac do município de Medianeira Pr.
A população caracterizou-se por alunos das 8ª séries do ensino fundamental e teve como objetivo
propiciar o surgimento de lideranças, por meio de atividades intencionais voltados ao projeto de
intervenção pedagógica, e despertar a autonomia nos líderes e vice-líderes destas turmas.
Autonomia pode ser conceituada como a faculdade de se governar por si mesmo; liberdade,
independência moral ou intelectual. O estudo se caracterizou por uma pesquisa descritiva com
abordagem qualitativa, e nessa intencionalidade foi aportada no estudo das ciências humanas e
sociais, onde há uma corrente que defende as especificidades e particularidades do ser humano
numa perspectiva que leve em conta a consideração de que o indivíduo não é um organismo
passivo, mas sujeito histórico em ação. A coleta de dados da pesquisa deu-se por meio de um
questionário distribuído aos alunos líderes e vice-líderes de turmas que foram a amostra da
pesquisa, perfazendo um total de dez instrumentos de coleta, onde obteve-se respostas de 80%
(oitenta por cento) dos alunos. Professores colaboradores que auxiliaram na coordenação das
diversas atividades também emitiram parecer que consta na análise dos dados deste artigo. Com
base nos resultados obtidos através do questionário dos alunos pôde-se concluir que ser líder é
ser responsável pela atuação de toda a equipe desde o momento da escolha da liderança até o
final das atividades desencadeadas na semana cultural e esportiva. Desta forma, o líder deve ter
respeito e bom comando diante da equipe ou grupo.
Produção Didático-pedagógica
Título: Esporte na escola: autonomia e liderança
Palavras-chave: jogos; autonomia; liderança.
Resumo: Tendo em vista o estigma carregado pela disciplina de Educação Física no que tange a
Semana Cultural e Esportiva, que acaba se transformando em semana apenas do jogo pelo jogo,
achou-se por bem encaminhar estudos e análises sobre esta questão. Pretende-se possibilitar aos
alunos das oitavas séries a forma organizacional dos jogos, oferecendo-lhes práticas pedagógicas
diferenciadas para a construção da autonomia e liderança, inseridas numa contextualização
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teórico/prática pautada dentro dos princípios de estratégias dos jogos, com a intenção de se
desenvolver e incorporar valores e comportamentos sociabilizadores.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: MARLISE CLORINDA SUMAN CLAUDINO
ORIENTADOR: GELSON JOAO TESSER
IES: UFPR

Artigo
Título: A importância das atividades lúdicas como estratégia de ensino no curso de formação de
docentes e sua contribuição na aprendizagem escolar: sob o enfoque da teoria do agir
comunicativo de Jurgën Habermas
Palavras-chave: Aprendizagem. Lúdico. Agir Comunicativo. Habermas. Comunicação.
Resumo: Este artigo apresenta um projeto de Intervenção Pedagógica do Programa de
Desenvolvimento da Educação do Parará, aplicado no Colégio Desembargador Jorge Andriquetto
da Rede Estadual de Ensino. Teve como público alvo Professores das Disciplinas de Metodologia
de Ensino e alunos das turmas do 3º e 4º ano do curso noturno de Formação de Docentes na
disciplina de Educação Física, sendo desenvolvido durante as aulas com material lúdico
pedagógico, teatro de formas amimadas, dramatizações, danças, cantigas de roda e jogos. Para o
acompanhamento da execução deste projeto foi produzido um Caderno Pedagógico contendo três
Unidades Didáticas, com a finalidade de direcionar estudos,

reflexões e questões práticas.

Contou-se também, com um Grupo de Apoio à Implementação

do Projeto PDE na Escola,

constituído por professores, equipe pedagógica e funcionários. O objetivo é a disseminação da
aprendizagem sob o enfoque filosófico moderno da Teoria do Agir Comunicativo e por meio das
atividades lúdicas, e que aluno e futuro docente,
aprendizagem

tenha como estratégia de ensino e

sua práxis metodológica voltada para a ação comunicativa

orientada para o

entendimento e integração social a partir de uma fundamentação dialética.
Produção Didático-pedagógica
Título: A importancia das atividades lúdicas como estratégia de ensino no curso de formação de
docentes e sua contribuição na aprendizagem escolar: sob o enfoque da teoria do agir
comunicativo de Jurgën Habermas.
Palavras-chave: Lúdico. Aprendizagem. Agir Comunicativo.
Resumo: Tendo em vista que a evolução filosófica da educação, do ensino e da aprendizagem,
traz mudanças e impactos à sociedade ; lançou-se o presente Caderno Pedagógico,composto por
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textos, atividades e encaminhamentos metodológicos, abordando-se a questão da importância
das atividades Lúdicas como estratégia de ensino no curso de Formação de Docentes e sua
contribuição para a Aprendizagem Escolar, sob o enfoque da Teoria do Agir Comunicativo de
Jurgën Habermas, ou seja, a quebra do paradigma técnico-instrumental em favor do paradigma da
Ação Comunicativa. A aplicabilidade de atividades Lúdicas envolve o conteúdo das Disciplinas de
Metodologia de Ensino para o curso de Formação de Docentes.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: MARTA BONATTI
ORIENTADOR: ARESTIDES PEREIRA DA SILVA JUNIOR
IES: UNIOESTE

Artigo
Título: Jogos e brincadeiras: um resgate para alunos do ensino fundamental
Palavras-chave: Jogos. Brincadeiras. Infância. Educação Física.
Resumo: Os jogos e brincadeiras fazem parte dos conteúdos estruturantes propostos pelas
Diretrizes Curriculares Educacionais da disciplina de Educação Física e compõem um conjunto de
possibilidades que ampliam a percepção e a interpretação da realidade, além de intensificarem a
curiosidade, o interesse e a intervenção dos alunos envolvidos nas diferentes atividades. Desta
forma, o objetivo do presente estudo é apresentar através de um relato de experiência os
resultados do projeto de intervenção denominado “Jogos e brincadeiras: um resgate para alunos
do Ensino Fundamental”, bem como a importância do conteúdo Jogos e Brincadeiras nas aulas de
Educação Física. O referido projeto foi desenvolvido com 30 alunos da 5ª série “A” do turno
matutino do Colégio Estadual Flor da Serra - Ensino Fundamental e Médio no município de
Realeza - PR. O desenvolvimento do projeto foi realizado em três módulos. No Módulo I, tratou de
fundamentar o estudo bibliográfico dos jogos e brincadeiras no contexto escolar, bem como,
relatar a importância da Educação Física para o desenvolvimento sadio do educando. Neste
mesmo módulo, foi realizada uma pesquisa de campo, procurando levantar os tipos de jogos,
brinquedos e brincadeiras que os pais dos alunos faziam para se divertir na sua infância. No
módulo II, foram confeccionados pelos alunos os tipos de jogos e brincadeiras selecionados. No
módulo III, aconteceu a interatividade e socialização dos alunos das 5ª séries com os outros das
demais turmas do colégio demonstrando a importância destes jogos e brincadeiras para o
desenvolvimento sadio do indivíduo. Depois de confeccionados os jogos e brincadeiras, os alunos
expuseram.
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Produção Didático-pedagógica
Título: Jogos e brincadeiras: um resgate para alunos do ensino fundamental.
Palavras-chave: Jogos. Brincadeiras. Alunos. Estímulo.
Resumo: Esta unidade didática é um material de apoio aos professores de Educação Física que
terão a tarefa de estimular os alunos a resgatar e vivenciar jogos e brincadeiras que eram
praticados na infância de seus pais ou avós, e que hoje são desconhecidos ou pouco praticados
por estas crianças. Objetivos: (a) Resgatar e vivenciar a essência dos jogos e brincadeiras
inseridas no contexto escolar permitindo aos educandos de 5ª séries do Ensino Fundamental a
aquisição de conhecimento de forma prazerosa; (b) Estimular os jogos e brincadeiras sociais que
favoreçam os comportamentos interativos entre os alunos; e, (e) Possibilitar a vivência e
confecção de brinquedos, jogos e brincadeiras com e sem materiais alternativos, desenvolvendo a
liberdade de expressão corporal e a criatividade no brincar. Metodologia: As atividades de
pesquisa bibliográfica serão realizadas em livros, sites, revistas e artigos para a descrição dos
aspectos teóricos abordados; e pesquisa de campo para a coleta dos dados práticos necessários,
tais como, tipos de jogos e brincadeiras infantis antigas e, uso do material reciclado e sucata para
confecção dos brinquedos. Nesta perspectiva em estudo, o uso de materiais alternativos (sucatas
e recicláveis) e construtivos serão um dos meios para a elaboração e confecção desses
brinquedos e brincadeiras, conhecendo e valorizando as culturas regionais e locais.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: MARY CLAUDINETE BASTIANELLO DA SILVA
ORIENTADOR: GUSTAVO ANDRE BORGES
IES: UNIOESTE

Artigo
Título: O jogo na cultura indígena como elemento de inclusão nas aulas de Educação Física
Palavras-chave: Educação Física Escolar. Jogos Indígenas. Diversidade Cultural.
Resumo: O estudo pretendeu, através de um relato de experiência, delinear algumas
considerações à respeito da cultura indígena e trouxe uma proposta diferenciada para as aulas
práticas de educação física, bem como tendo finalidade o desenvolvimento da temática
diversidade cultura na escola. para tanto, este estudo teve como norte a pesquisa e a vivência de
jogos indígenas visando a exploração da prática da cultura corporal do movimento através de
aulas diferenciadas, na tentativa de responder ao seguinte questionamento: Será possível
trabalhar os jogos indígenas nas aulas práticas de educação física escolar? Para atingir tais
propósitos o presente estudo procurou fazer com que os alunos conhecessem as diferentes
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culturas indígenas buscando um enriquecimento cultural e, através dessa prática, fosse possível o
resgate e o incentivo ao respeito e ao (re) conhecimento da identidade cultural desses povos
como parte integrante da nação brasileira.
Produção Didático-pedagógica
Título: O jogo na cultura indígena como elemento de inclusão nas aulas de educação física
Palavras-chave: Cultura. Jogos. Jogos Indígena. Educação Física.
Resumo: Os jogos, a dança, a ginástica, as lutas e o esporte são, em grande medida, o símbolo
de um mundo culturalmente erudito e centrado nos valores capitalistas, ocidentais e
homogeneizante. Nesse sentido, a formação para o exercício pleno da cidadania e do respeito
pelas diferenças deve estar alicerçada no conhecimento da realidade cultural e social em que se
vive. A unidade didática pautar-se-á no conhecimento da cultura de diferentes povos indígenas
brasileiros, com ênfase nos jogos e atividades lúdicas, buscando proporcionar um crescimento
cultural dos alunos do Ensino Fundamental, através da integração das diferentes práticas
esportivas e do jogo, promovendo o incentivo ao respeito e ao (re)conhecimento da identidade e
da cultura indígena como parte integrante da nação brasileira, além de proporcionar uma nova
concepção das práticas desse conteúdo nas aulas de Educação Física. A unidade tem como
expectativas, através das aulas de Educação Física, estabelecer novos valores éticos,
proporcionar o predomínio do conhecimento coletivo sobre o individual e estimular a cooperação e
superação através de práticas diferenciadas nas aulas de Educação Física.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: MARY ROSE MATOS PRATES
ORIENTADOR: SCHELYNE RIBAS DA SILVA
IES: UNICENTRO

Artigo
Título: A contribuição da educação física para a aprendizagem escolar através da utilização das
inteligências múltiplas
Palavras-chave: Inteligências Múltiplas. Jogos. Aprendizagem. Desenvolvimento Motor.
Resumo: O objetivo deste trabalho foi oportunizar aos alunos, através de formas diversificadas,
atividades voltadas à Inteligência cinestésica, contribuindo assim para a superação das
dificuldades de aprendizagem, através da melhora do desempenho das habilidades motoras. A
amostra apresenta um estudo realizado com doze crianças (5 meninos e 7 meninas), entre 10 a
12 anos, matriculadas na quinta série do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Ana Vanda
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Bassara, frequentadoras da sala de Apoio de Matemática e Português. O experimento ocorreu em
três fases: pré-teste, intervenção pedagógica e pós-teste durante 10 semanas, duas vezes
semanais. Foram realizados exercícios utilizando os parâmetros das pressões de tempo e
precisão com intuito de satisfazer o objetivo geral desta pesquisa. Para comparação de dados
obtidos análise descritiva média e desvio padrão, frequência absoluta e o teste estatístico Teste “t”
Pareado. Foi utilizado p&#8804;0,05. Os resultados desses estudos demonstraram que quando
analisado o N total da amostra entre as atividades avaliadas, somente na velocidade de 30 metros
(p&#8804; 0,121) não foi verificada diferença significativa. Nos demais resultados identificou-se
que os escolares apresentaram mudanças significativas (p &#8804; 0,000) entre o pré-teste e pósteste nas habilidades que envolvem controle de objeto, salto, arremesso, lançamento e quicar.
Conclui-se desta forma, que as atividades voltadas à Inteligência cinestésica, aplicadas no
período interventivo contribuíram para a melhora motora dos escolares.
Produção Didático-pedagógica
Título: A contribuição da Educação Física para a aprendizagem escolar através da utilização das
inteligências múltiplas
Palavras-chave: Inteligências Múltiplas. Jogos. Aprendizagem.
Resumo: O material é destinado aos alunos da Sala de Apoio, devido aos problemas que estes
enfrentam com a aprendizagem de determinadas matérias de estudo e suas habilidades para
conseguir aprendê-las. O material didático possui várias atividades e jogos para trabalhar com as
Inteligências Múltiplas, que podem ser utilizadas como ferramenta, vindo auxiliar profissionais
ligados à educação. Tem como objetivo oportunizar através de formas diversificadas, à superação
das dificuldades de aprendizagem apresentadas nas disciplinas da Sala de Apoio.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: MAURICIO BENNEMANN
ORIENTADOR: LUIZ CARLOS DE ALMEIDA LEMOS
IES: UNICENTRO

Artigo
Título: Atletismo em classes iniciais
Palavras-chave: Educação física. Atletismo. Lúdico. Aprendizagem. Avaliação.
Resumo: O PDE é um programa de formação continuada de docentes da SEED-PR no
engajamento de Instituições Públicas de Ensino Superior, nas diversas áreas do conhecimento do
Currículo Escolar. Este artigo tem o objetivo mostrar os resultados da aplicação de uma proposta
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do Ensino de Educação Física. Dentro dessa perspectiva, percebeu-se que a modalidade
desportiva atletismo pode enriquecer o olhar sobre a educação e o processo escolar, desta forma
buscou-se a possibilidade de trabalhar o atletismo de uma forma diferenciada, quebrando tabus
de métodos tradicionais, mostrando que através da ludicidade é possível obter resultados
positivos, buscamos orientar as crianças na introdução e no universo de movimentos próprios do
atletismo, desmistificando as dificuldades de ensino. Neste contexto, pretendeu-se possibilitar ao
estudante do Ensino Fundamental a construção de uma nova perspectiva sobre a pratica a fim de
ampliar as possibilidades do pleno exercício da cidadania por meio do esporte valorizando desta
forma o processo de ensino e de aprendizagem. O trabalho teve como eixo estruturador os
fundamentos teórico-metodológico da educação física. Aplicado na 5ª série E.F, aproximando a
realidade escolar com a vivência numa forma diferenciada de trabalho.
Produção Didático-pedagógica
Título: Atletismo em classes iniciais
Palavras-chave: atletismo; lúdico; aprendizagem; avaliação.
Resumo: Este estudo versará como a modalidade desportiva atletismo pode enriquecer o olhar
sobre a educação e o processo escolar. Neste contexto, pretende-se possibilitar ao estudante do
Ensino Fundamental que este construa uma nova perspectiva sobre a prática da Educação Física
a fim de ampliar as possibilidades do pleno exercício da cidadania por meio do esporte. Sabe-se
que o atletismo nas escolas há muito tempo vem sendo colocado em segundo plano nas aulas de
Educação Física, procurando apenas reproduzir movimentos básicos do atletismo, tais como:
correr, saltar, lançar e arremessar. Serão apresentadas possibilidades de se desenvolver o
atletismo de uma forma diferenciada, quebrando tabus de métodos tradicionais e mostrando que
através de brincadeiras é possível se desenvolver os movimentos básicos do atletismo,
desmistificando assim as dificuldades de ensino, apresentadas em algumas literaturas. O projeto
será desenvolvido no segundo semestre de 2010, no Colégio Estadual Tancredo Neves - EFM, do
Município de São João, NRE de Pato Branco. A avaliação será realizada através de instrumentos
de pesquisa a serem validados, tendo sua aplicação pré e pós execução, visando a aceitação de
uma das formas do atletismo: a tradicional ou a lúdica.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: MELANIA SALETE BOCCA
ORIENTADOR: GUSTAVO ANDRE BORGES
IES: UNIOESTE
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Artigo
Título: O bullying e as aulas de educação física: o uso dos jogos cooperativos na aproximação de
jovens violentos
Palavras-chave: : jogos cooperativos, bullying, educação física.
Resumo: Na minha pesquisa, os jogos cooperativos na aproximação de jovens violentos contou
com a participação de alunos, com idades entre 9 e 12 anos, matriculados na 5ª e na 6ª série do
ensino fundamental de um colégio estadual do município de Guaraniaçu/Pr. A intervenção foi
realizada em aulas da grade normal de educação física, nos horários matutinos e vespertino. As
aulas foram realizadas uma vez por semana e tiveram a duração de 50 minutos, sendo todas as
atividades realizadas por meio de jogos cooperativos. Observou-se a satisfação e a participação
de todos os alunos. Com a dinâmica dos jogos cooperativos, os próprios alunos constataram a
participação, a diversão e a prática do respeito e a valorização da cooperação. O que buscávamos
obter por meio desta pesquisa foi promover o envolvimento dos alunos nas atividades, de forma
que respeitassem uns aos outros, bem como nos desafios, pelo notável desenvolvimento da
autoestima e pelo exercício da aceitação da mudança de regras convencionais, que nos levam a
aceitar outros tipos de modificações, como em nossas próprias atitudes, antes tão competitivas.
Produção Didático-pedagógica
Título: Os jogos cooperativos na aproximação de jovens violentos
Palavras-chave: Educação Física. Jogos Cooperativos. Violência Escolar. Bullying
Resumo: Despertar a consciência de cooperação, isto é, mostrar que a cooperação é uma
alternativa possível e saudável no campo das relações sociais; utilizar os jogos cooperativos para
desenvolver habilidades positivas e o sentido de grupo. Por meio desses jogos é possível diminuir
as manifestações de agressividade e promover atitudes de amizade, cooperação e solidariedade.
Portanto, através dos jogos cooperativos, o professor poderá inserir a ética da cooperação, da
tolerância e do respeito mútuo entre eles, na expectativa de que os conflitos sociais, a violência, a
desunião, o ressentimento e o ódio diminuam sua incidência na escola e na sociedade.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: MIGUEL ANGELO VIEIRA MAZUR
ORIENTADOR: LUIZ CARLOS DE ALMEIDA LEMOS
IES: UNICENTRO

Artigo
Título: Método parcial: análise e influência no ânimo dos alunos.
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Palavras-chave: método parcial; handebol; ânimo.
Resumo: A influência do método parcial de treinamento no estado de ânimo dos alunos de uma
turma de 5ª série, Os alunos serão avaliados por meio do questionário de estados de ânimo (Lista
de Estados de Ânimo - Reduzida e Ilustrada, LEA-RI) (VOLP et al., 2001) antes e imediatamente
após a participação nas atividades realizadas na aula. A análise destas modificações indicaram
possíveis alterações decorridas nos estados de ânimo promovidas pelo período em que
realizaram as atividades propostas. Para uma melhor análise os dados foram tratados de duas
formas. Foram empregadas primeiramente a análise descritiva de freqüência de resultados, onde
essa técnica possibilita uma visualização de fácil entendimento dos resultados dos adjetivos
obtidos no pré-teste e pós-teste, visualizando assim as suas mudanças. Foram utilizadas também
a prova dos sinais, nessa metodologia atribui-se para cada adjetivo uma escala de intensidade
que varia de muito pouco, pouco, forte e muito forte, onde os mesmos tiveram valor atribuído 1, 2,
3 e 4 respectivamente, para a análise dos dados.

Produção Didático-pedagógica
Título: Ensinando handebol através do método parcial. influenciando no estado de ânimo dos
alunos.
Palavras-chave: handebol; ânimo; método.
Resumo: As novas pedagogias de ensino buscam cada vez mais o bom desempenho, bem como
melhoras significativas no aprendizado do aluno. O ensino neste aspecto visa de uma forma
organizada e, cíclica, concretizar seu objetivo específico, ou seja, um aperfeiçoamento das
habilidades motoras nos alunos. A forma de ensino, é o método que o professor adota para o
desenvolvimento dos alunos, seja em qualquer método, a forma como será abordada a aula
influenciará diretamente no rendimento da sua turma. Principalmente se falarmos do psicológico
dos alunos, onde os mesmos não vivem só de habilidades motoras, mas também, de sensações,
emoções de um significado particular no ensino. Os estados de ânimo são sentimentos
vivenciados num determinado acontecimento e, em determinadas experiências presenciadas, pois
o Handebol por se tratar de um esporte com certo grau de dificuldade de aprendizado motor, exige
um conhecimento muito extenso dos conteúdos técnicos, táticos e sistemas, com a devida
mediação do professor, cabendo a ele lançar os caminhos para a abordar os conteúdos do ensino
do Handebol. Assim neste trabalho, pretende-se através de pesquisa de resultados, compreender
o ensino na modalidade de Handebol, a mensuração dos estados de ânimo dos alunos que
praticam este esporte.
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DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: MILCELIA TEIXEIRA ROSSI
ORIENTADOR: ANISIO CALCIOLARI JUNIOR
IES: UEL

Artigo
Título: Corpo, Mídia e a Educação física na EJA.
Palavras-chave: Corpo. Mídia. Representação Social.
Resumo: Em busca de uma prática pedagógica crítica, criativa e transformadora da Educação
Física na Educação de Jovens e Adultos, cujo projeto pedagógico incentive a autonomia do
educando, é que propomos pensar o ensino como uma possibilidade de acesso ao universo de
informações sobre as representações corporais e a mídia. Pretende-se elaborar um material para
ser utilizado nas aulas de Educação Física da EJA, contemplando alguns conteúdos das Diretrizes
Curriculares, mais especificamente abrangendo Elementos Articuladores dos Conteúdos
estruturantes para a Educação Básica:cultura corporal, saúde, corpo e mídia. Utilizaremos textos
informativos, textos da mídia falada e vídeos publicitários da mídia televisiva, relacionados ao
tema corpo e mídia na contemporaneidade, para serem analisados sob a metodologia histórico
crítica, nas aulas de educação Física.
Produção Didático-pedagógica
Título: Corpo, Mídia e a Educação Física na EJA
Palavras-chave: mídia; corpo; EJA.
Resumo: Em busca de uma prática pedagógica crítica, criativa e transformadora da Educação
Física na Educação de Jovens e Adultos, cujo projeto pedagógico incentive a autonomia do
educando, é que propomos pensar o ensino como uma possibilidade de acesso ao universo de
informações sobre as representações corporais e a mídia. Pretende-se elaborar um material para
ser utilizado nas aulas de Educação Física da EJA, contemplando alguns conteúdos das Diretrizes
Curriculares, mais especificamente abrangendo Elementos Articuladores dos Conteúdos
estruturantes para a Educação Básica:cultura corporal, saúde, corpo e mídia. Utilizaremos textos
informativos, textos da mídia falada e vídeos publicitários da mídia televisiva, relacionados ao
tema corpo e mídia na contemporaneidade, para serem analisados sob a metodologia histórico
crítica, nas aulas de educação Física.
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DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: MILENE MARIA POSSAGNOLI
ORIENTADOR: GISELE FRANCO DE LIMA SANTOS
IES: UEL

Artigo
Título: Jogo de Tabuleiro Damas como conteúdo curricular
Palavras-chave: Educação Física; Jogo de Tabuleiro; Jogo de Damas
Resumo: O objetivo deste estudo é apresentar uma proposta que contemple o ensino sobre o
jogo de damas, enquanto produção sócio-cultural e a partir de uma concepção de Educação
Física enquanto área de conhecimento, por meio de aulas expositivas, gincanas, confecções de
cartazes, confecções de tabuleiros e a prática do jogo.
Produção Didático-pedagógica
Título: Jogo de Damas
Palavras-chave: Jogo de tabuleiro damas, cognição.
Resumo: Na atualidade a temática jogos tem sido amplamente discutida no âmbito educacional.
Nesse sentido, as aulas de Educação Física não poderiam ficar de fora dessas reflexões. Assim o
objetivo desse estudo é analisar quais os conhecimentos teóricos/práticos são necessário para
que o jogo de damas seja ensinado como conteúdo curricular e não como mera atividade.
Para tanto nos propomos em realizar um estudo sobre a origem do jogo de tabuleiro de uma
forma geral e especificamente o jogo de damas, estudaremos o jogo enquanto significado
educativo, suas contribuições para a construção do conhecimento e suas possíveis variações.
Oportunizaremos aos alunos o conhecimento, a vivência, a construção do jogo de tabuleiro de
damas e suas peças com materiais diversificados. Sendo o jogo parte da cultura da humanidade e
um dos elementos da cultura corporal, estudaremos para enriquecer ainda mais as aulas de
Educação Física e favorecendo com isso ao aluno a construção de novos conhecimentos.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: MILENE TORRES GONCALVES STALL
ORIENTADOR: CARLOS EDUARDO DA COSTA SCHNEIDER
IES: UTFPR

Artigo
Título: Ludicidade sendo explorada nas ações pedagógicas
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Palavras-chave: Lúdico. Ação pedagógica. Relacionamentos Interpessoais.
Resumo: A ludicidade é facilitadora de toda ação pedagógica, porque desperta a vontade de
aprender nos educandos. O projeto irá contribuir para a organização do trabalho pedagógico, no
Colégio Estadual CEEBJA de Rio Negro, dando sustentabilidade teórica e prática aos professores
em relação ao lúdico, auxiliando os relacionamentos interpessoais (professor/alunos) e interagindo
de forma harmoniosa no desenvolvimento dos alunos. Sendo assim, configura-se uma nova etapa
na relação professor aluno e, com certeza, muito mais gratificante. Pois, estaremos contribuindo
ainda mais para afirmação da sua individualidade, sua capacidade de iniciativa, a confiança em si
mesmo, estabelecendo relações harmoniosas e empáticas entre as pessoas. Este projeto foi
viável e recebeu a colaboração indispensável de diferentes segmentos da escola (professoras,
equipe pedagógica, direção e alunos). Todos com um único objetivo: oportunizar novas vivências
aos alunos. O presente estudo consiste em identificar as múltiplas possibilidades de intervenção
sobre a ludicidade, que surgem na prática da cultura escolar, com sua especificidade. Para tal
selecionar-se-á dados de forma qualitativa e reflexões sobre o lúdico na ação pedagógica dos
educadores, levando em consideração que o indivíduo se humaniza na convivência com outros
seres humanos, dessa forma trocando ricas possibilidades culturais. Finalmente, acreditamos
que, de um modo geral, atingimos nossos objetivos e contribuímos para clarear alguns aspectos
importantes da educação, porém estamos conscientes da amplitude e profundidade do tema e
esperamos que esta pesquisa possa servir como incentivo para trabalhos futuros.
Produção Didático-pedagógica
Título: Cantos e Encantos na Educação Física Escolar
Palavras-chave: Práticas pedagógicas. Compartilhar. Ludicidade.
Resumo: Esse tem como objetivo compartilhar aos professores interessados na melhoria do
processo de ensino aprendizagem, provocando algumas reflexões sobre os espaços
arquitetônicos e a prática pedagógica em Educação Física Escolar, e ao refletir sobre nossas
próprias práticas pedagógicas, numa tentativa de mudança de olhar e atitude, contribuir para a
qualidade de nossas aulas. Este caderno temático, permite nos ter uma compreensão mais
aprofundada em relação aos cantos educacionais, dentro das suas possibilidades de se trabalhar
com atividades mais recreativas, lúdicas e de forma coletiva, que motivam e vão de encontro aos
interesses dos nossos educando. Estas questões têm o intuito de demonstrar a compreensão das
práticas corporais na escola, identificarem as múltiplas possibilidades de intervenção sobre a
corporalidade que surgem no cotidiano de cada cultura escolar com a sua especificidade
propiciando a potencialização quanto a interdição das formas de expressão do corpo por isso
devemos estar atentos a forma como encaminhamos. O lúdico é o melhor caminho para conseguir
superar e ele deverá surgir de modo descontextualizado, fazer parte integrante do cotidiano
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escolar, sendo assim, o grande desafio da educação é, promover a socialização do saber,
vinculado ao contexto que se origina e se destina.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: MIRIA BEATRIZ COZER
ORIENTADOR: LUIS SERGIO PERES
IES: UNIOESTE

Artigo
Título: Xadrez: implemento de transformação no ambiente escolar
Palavras-chave: Xadrez. Aprendizagem. Transformação. Escola.
Resumo: O presente estudo foi estruturado visando utilizar o xadrez como implemento de
transformação cultural e educacional no âmbito escolar, caracterizando-se do tipo descritivo
participativo, tendo como população, todos os alunos do Colégio Estadual de Renascença Ensino Fundamental e Médio. A amostra foi composta por 15 alunos, de ambos os sexos, da 7º e
8ª serie, escolhidos devido às medias apresentadas e problemas comportamentais relatados em
conselho de classe. O instrumento para aplicação do projeto será uma ficha individual dos alunos,
contendo as medias trimestrais e parecer técnicos dos professores a respeito da postura
comportamental destes, desenvolvido em duas partes, sendo uma antes do inicio das atividades,
classificada como Pré-teste e outra no final como Pós-teste. A avaliação do estudo foi realizada da
forma quali-quantitativa. Constatou-se, como resultado que ocorreu uma aquisição significativa em
relação aos conhecimentos em relação ao xadrez, através da analise, entre o pré e pós-teste,
observa-se que ocorreram rendimentos altamente relevantes, destacando-se o nível de
aprendizagem ocorrida de forma interdisciplinar, pois os ganhos foram altamente significativos
conforme visto nos pareceres recebidos dos demais docentes, com melhorias em notas e
relacionamentos interpessoais. Conclui-se que a maioria dos alunos envolveu-se com as aulas de
xadrez, beneficiando-se com sua pratica.
Produção Didático-pedagógica
Título: Xadrez: implemento de transformação no âmbito escolar
Palavras-chave: aluno; escola; aprendizagem; xadrez; desenvolvimento.
Resumo: A realização desta proposta de trabalho tem como principal objetivo, utilizar o xadrez
como implemento de transformação no ambiente escolar, oferecendo subsídios aos professores
no desenvolvimento de sua prática na escola. Observa-se, a necessidade de intervenção por
parte dos educadores na adoção de práticas saudáveis de lazer e diversão na vida dos
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educandos. A crescente oferta dos meios de comunicação e o avanço tecnológico trouxeram
diversas opções de práticas para ocupar o tempo ocioso, porém o pouco valor educativo das
mesmas, pouco tem contribuído para o desenvolvimento da capacidade cognitiva de nossas
crianças. A falta de atividades, que levem a melhoria na concentração, a persistência na
realização de tarefas, a dificuldade de assimilação e compreensão da realidade que se apresenta,
reflete no baixo índice de aprendizagem e também nas atitudes adotadas pelas crianças no dia a
dia. Ouve-se muitas queixas de professores de que os alunos apresentam-se desatentos,
agitados e com dificuldades de interpretar e de expressar seu pensamento, tendo como agravante
deste quadro atitudes agressivas com os colegas e professores, gerando grandes conflitos e
dificultando o relacionamento em sala de aula. Considerando o xadrez como uma importante
ferramenta educacional, dado o grande benefício que sua prática regular pode oferecer aos
educandos, a produção desta Unidade Didática vem reforçar a importância de sua prática na
Escola, buscando a melhoria deste quadro.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: MIRILEZ SANDRI BRAGA
ORIENTADOR: CLAUDIO KRAVCHYCHYN
IES: UEM

Artigo
Título: Novas Perspectivas para o esporte como conteúdo da Educação Física escolar no Ensino
Fundamental
Palavras-chave: Esporte. Educação Física. Escolar.
Resumo: Ao considerar a Educação Física como matéria do currículo escolar, entendemos que
ela não pode ter tarefas diferentes dos demais componentes curriculares. Ela deve ser
considerada como uma matéria escolar que objetiva a aquisição de capacidades, de habilidades,
mas “sobretudo” de conhecimentos, sendo o movimento culturalmente construído seu referencial
primário. Cabe ao professor de Educação Física problematizar, interpretar, relacionar, analisar
com seus alunos as amplas manifestações da cultura corporal, de tal forma que estes
compreendam os sentidos e significados impregnados nas práticas corporais, na busca de
contribuir com um ideal mais amplo de formação de um ser humano crítico e reflexivo,
reconhecendo-se como sujeito, que é produto, mas também agente histórico, político, social e
cultural. Esta Unidade Didática propõe considerar a observação à análise e à conceituação de
elementos que compõem a totalidade da conduta humana, com atividades voltadas para a
aquisição de habilidades, conhecimentos e atitudes dos alunos. Ela caracteriza-se como um
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processo contínuo, permanente e cumulativo. Serão 32 aulas, divididas em três módulos, cujos
conteúdos e objetivos são discutidos com os alunos para se buscar as experiências dos mesmos
e suas afinidades com os conteúdos, bem como a melhor forma para a execução das atividades
propostas.

Produção Didático-pedagógica
Título: Novas Perspectivas para o esporte como conteúdo da Educação Física escolar no Ensino
Fundamental
Palavras-chave: Esporte. Educação Física. Escolar.
Resumo: Ao considerar a Educação Física como matéria do currículo escolar, entendemos que
ela não pode ter tarefas diferentes dos demais componentes curricular. Ela deve ser considerada
como uma matéria escolar que objetiva a aquisição de capacidades, de habilidades, mas sobretudo - de conhecimentos, sendo o movimento culturalmente construído seu referencial
primário. Cabe ao professor de Educação Física problematizar, interpretar, relacionar, analisar
com seus alunos as amplas manifestações da cultura corporal, de tal forma que estes
compreendam os sentidos e significados impregnados nas práticas corporais, na busca de
contribuir com um ideal mais amplo de formação de um ser humano crítico e reflexivo,
reconhecendo-se como sujeito, que é produto, mas também agente histórico, político, social e
cultural. Esta Unidade Didática propõe considerar a observação à análise e à conceituação de
elementos que compõem a totalidade da conduta humana, com atividades voltadas para a
aquisição de habilidades, conhecimentos e atitudes dos alunos. Ela caracteriza-se como um
processo contínuo, permanente e cumulativo. Serão 32 aulas, divididas em três módulos, cujos
conteúdos e objetivos são discutidos com os alunos para se buscar as experiências dos mesmos
e suas afinidades com os conteúdos, bem como a melhor forma para a execução das atividades
propostas.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: MOACIR LINCOLN VIEIRA DE MOURA
ORIENTADOR: VANILDO RODRIGUES PEREIRA
IES: UEM

Artigo
Título: Estudo da influência de um programa de iniciação esportiva centrado no handebol sobre a
motivação e estruturação da auto-estima de alunos do ensino fundamental
Palavras-chave: Educação Física, desinteresse, motivação, auto-estima, handebol.
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Resumo: O crescente desinteresse e desmotivação dos alunos pelas aulas de Educação Física
muito tem preocupado os professores da disciplina. O objetivo desse estudo foi analisar os
motivos do desinteresse e avaliar a influência de um programa de iniciação esportiva centrado no
handebol sobre a motivação e estruturação da auto-estima de alunos no ensino fundamental.
Nesse trabalho, a motivação para a prática esportiva e a auto-estima dos alunos foi avaliada em
pré-testes e pós-testes, permitindo comparação entre o estado inicial e final. Constatou-se que a
implementação da proposta, por ser em curto prazo, não conseguiu atingir resultados
extremamente significativos, mas forneceu indícios positivos de que se as suas ações forem
inseridas no Projeto Político Pedagógico da escola, na Proposta Pedagógica e no Plano de
Trabalho Docente de todas as séries, poderá surtir os efeitos esperados.
Produção Didático-pedagógica
Título: Handebol, Motivação e Auto-Estima
Palavras-chave: handebol; motivação; auto estima
Resumo: Hoje, mais do que em outros tempos, nossas crianças, adolescentes e jovens tem
passado horas e horas frente à televisão, jogos eletrônicos e computadores. Essa falta de
atividade física, aliada a a uma alimentação nem sempre saudável, tem acarretado vários
malefícios à saúde. Embora a maioria das doenças associadas ao sedentarismo somente se
manifeste na vida adulta, é certo que o seu desenvolvimento tem início na infância e adolescência.
Nessa faixa etária, não é comum o individuo ter a preocupação de como será sua saúde na vida
adulta. É uma fase em que, não tendo uma consciência formada, necessita de conhecimento,
motivação e experiências significativas que contribuam na formação de valores e hábitos
saudáveis, os quais lhe possibilitem evoluir de uma consciência ingênua, fruto do senso comum,
para uma consciência crítica. Nesse contexto, acreditamos que o handebol como um esporte
coletivo de grande aceitação pelos adolescentes e jovens devido seus movimentos serem de fácil
execução, exigir perícia, destreza e coragem, contribuir no desenvolvimento da autoconfiança e
domínio do corpo, pode assumir importante papel educacional e formativo, sua prática, aliada ao
conhecimento científico sobre as conseqüências da inatividade física, pode propiciar ao aluno,
uma consciência crítica e a formação do hábito da atividade física. A meta do devido projeto então,
é a de propiciar conhecimento aprofundado sobre a importância da atividade física e os malefícios
da sedentarismo e por meio da prática do handebol, motivar e incentivar os alunos a
desenvolverem um estilo de vida mais saudável.
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DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: MONICA SYRINO CORDEIRO
ORIENTADOR: LILIANA DE MENDONCA PORTO
IES: UFPR

Artigo
Título: Caminhadas Históricas: uma perspectiva multidisciplinar a partir da Educação Física
Palavras-chave: educação física;multidisiplinaridade; corporeidade.
Resumo: Este trabalho teve como objetivo descrever atividades de interação entre a prática
educativa corporal em caminhos históricos-culturais, utilizando-se de conceitos básicos da
caminhada na natureza interligando o aprendizado cognitivo. Foram elaboradas rotas e
expedições de caráter multidisciplinar contemplando a interligação entre as demais áreas do saber
nas rotas da Região Metropolitana de Curitiba. Como resultado levou o alunado a perceber a
diferença entre caminhada com significados, sentidos, percepções da caminhada de competição,
conhecida como trekking, onde o objetivo foi passar pelo espaço e valorizar o aprendizado pelo
corpo e não do corpo. Bater recorde, ganhar medalhas e chegar primeiro não fez parte desta
proposta.
Produção Didático-pedagógica
Título: Caminhos históricos:uma perspectiva multidisciplinar a partir da educação física.
Palavras-chave: educação física; multidisciplinaridade; história,meio-ambiente; corpo.
Resumo: A educação física potencialmente, tem a possibilidade de articulação entre as demais
áreas do saber. Ainda

temos a visão de corpo e mente são separados,e a todo isntante

reforçamos a pratica dicotomica,ignorando que o corpo aprende junto com a mente e dando
continuidade ao processo de fragmentação do homem. Neste trabalho sugertimos uma articulação
entre as áreas do saber escolar, a partir dos fundamentos da educação física,formando um
caderno que podemos denominar aqui de guia,onde todos os saberes poderão recor a ele para
elaborar uma trilha com sentido históricos-socio-ambiental. O caderno consta de trilhas históricas
ambientais,onde voltamos no século XVII fazendo praica corporal. O ensino maçante é deixado de
lado nesta proposta.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: NEIVA ROCHA AVILA
ORIENTADOR: GIULIANO GOMES DE ASSIS PIMENTEL
IES: UEM
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Artigo
Título: Jogos Cooperativos como uma estratégia para questionar a visão competitiva da educação
física escolar
Palavras-chave: Educação Física Escolar. Jogos Cooperativos. Metodologia Crítico-Superadora.
Resumo: O estudo versa sobre os jogos cooperativos como uma estratégia para questionar a
hegemonia da visão competitiva na Educação Física escolar. Para dar conta da temática, o estudo
baseou-se da seguinte metodologia: a) revisão bibliográfica, para conceituar jogos cooperativos,
sua importância na escola, além de tecer algumas considerações sobre a metodologia críticosuperadora e; b) pesquisa-ação a fim de verificar a viabilidade da aplicação dos jogos
cooperativos por meio da metodologia crítico-superadora como encaminhamento metodológico. A
pesquisa-ação culminou em uma experiência (intervenção pedagógica) com alunos de 5ª série /
6º ano do Colégio Estadual 11 de Abril - Ensino Fundamental e Médio, localizado no município de
Tapejara-Paraná, com a aplicação de 12 aulas. Os resultados indicam que a viabilidade de
trabalhar os jogos cooperativos como um campo de estudo e intervenção, com grande potencial
questionador em relação à visão competitiva da Educação Física escolar, mas apontaram a
necessidade de maiores reflexões sobre os limites e possibilidades dos jogos cooperativos como
uma das alternativas para superar os modelos pautados no reducionismo das práticas corporais.
Produção Didático-pedagógica
Título: Jogos Cooperativos como uma estratégia para questionar a visão competitiva da educação
física escolar
Palavras-chave: Abordagem crítico-syperadora. Escola. Jogos Cooperativos.
Resumo: O caderno temático é uma produção didático-pedagógica voltado para o estudo dos
Jogos Cooperativos como uma estratégia para questionar a visão competitiva da Educação Física
escolar, com ênfase na abordagem crítico-superadora. A relevância do estudo está em organizar
um referencial teórico que constitua uma fonte de consulta para os professores de Educação
Física interessados na temática e contribuir indiretamente para o desenvolvimento dos jogos
cooperativos na escola.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: NELCI REGINA VICENTIN GALLO
ORIENTADOR: FLAVIA ANGELA SERVAT
IES: UNICENTRO
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Artigo
Título: Educação física no ensino médio: despertando para a importância da qualidade de vida
Palavras-chave: Qualidade de vida, Atividade Física e Saúde.
Resumo: Este estudo foi realizado junto a dezenove alunos do Ensino Médio de uma escola
pública do município de Chopinzinho - Paraná, durante o período dedicado ao Programa de
Desenvolvimento Educacional do Paraná. O tema escolhido foi a importância da qualidade de
vida, e teve como objetivo propor uma prática pedagógica direcionada para a construção do saber
na Educação Física, compromissada com a qualidade de vida. Inicialmente foi realizado um préteste a partir de questões de um questionário adaptado sobre qualidade de vida, sendo este
utilizado pela Organização Mundial de Saúde, que foi realizado por todos os alunos que
compunham a classe. Foram propostas atividades diversificadas, buscando-se a participação
efetiva dos alunos em debates, discussões e práticas tendo em vista o entendimento da
importância da qualidade de vida para a manutenção da saúde.

Produção Didático-pedagógica
Título: Educação Física no Ensino Médio: despertando para a importância da qualidade de vida.
Palavras-chave: Qualidade de vida. Atividade Física. Saúde.
Resumo: O problema a partir do qual se desenvolverá o presente estudo parte da constatação do
esvaziamento das aulas de Educação Física, da falta de interesse dos alunos e o pouco sentido
que a comunidade escolar via de regra vê nessas aulas. Desta forma, pretende-se pensar a
Educação Física a partir de uma influência significativa em relação ao atual modelo de ensino,
considerando-a de forma mais abrangente, conforme recomenda as Diretrizes Curriculares
Estaduais (2008), propondo aos alunos uma abordagem que legitime no espaço escolar a
possibilidade de reflexão e o entendimento das manifestações culturais que envolvem o
movimento, levando em conta a busca de hábitos saudáveis, à medida que contempla temas
relacionado à qualidade de vida e da prática corporal. O trabalho será realizado durante as aulas,
abordando conteúdos relacionados à qualidade de vida, atividade física, saúde e necessidades
diárias de ingestão de carboidratos, de proteínas, de vitaminas e também de seu aproveitamento
pelo organismo, no processo metabólico que ocorre durante uma determinada prática corporal,
tendo em vista conhecer o funcionamento do próprio corpo, identificando seus limites na relação
entre prática corporal e condicionamento físico.
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DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: NELSON JOSE GOMES
ORIENTADOR: RONALDO JOSE NASCIMENTO
IES: UEL

Artigo
Título: Xadrez como Ferramenta Pedagógica na Educação
Palavras-chave: Xadrez. Concentração. Aprendizagem.
Resumo: Devido as dificuldades na aprendizagem por causa da concentração é que foi
implantado no Colégio Estadual Nilo Cairo este projeto de xadrez que tem a pretenção de corrigir
esta falha comum dentro da educação. Em todas as pesquisas realizadas os resultados foram
animadores, nas aplicações, que foram poucas, devido ao prazo de entrega, também teve um
resultado positivo, atingindo os níveis desejados dentro da proposta de pesquisa. As turmas
trabalhadas tiveram um avanço nas notas nas outras disciplinas, compreendendo: português e
matemática, alcançando uma aprendizagem razoável dentro do pouco prazo de aplicação.
Acredito fielmente que com uma aplicação efetiva durante um tempo maior ou que fizesse parte
da matriz curricular, os avanços educacionais seriam mais duradouros e eternizados dentro das
escolas paranaenses. Se contudo esta pesquisa não serve como requisito para tal implantação,
pelo menos fica ideia de que vale a pena este investimento no setor educacional, favorecendo
milhares de crianças que tem como barreira a concentração no seu cotidiano escolar, chegando a
reprovação ou a desistência, aumentando as estatísticas de evasão escolar. \" Muito melhor uma
criança na escola do que ela estar na rua\".

Produção Didático-pedagógica
Título: Xadrez como Ferramenta Pedagógica na Educação
Palavras-chave: Xadrez. Concentração. Aprendizagem.
Resumo: Todas as dificuldades do aluno na aprendizagem se resume em concentração durante
as aulas, problemas que tem várias origens, principalmente a falta de apoio familiar, que diminui e
muito o interesse do aluno pela escola, e são justamente eles que precisam de orientações neste
momento tão importante da sua vida, o meio escolar. Com o afastamento da escola a criança
pode tomar outros rumos, como o caminho das drogas, pequenos delitos e por fim, podem não se
interessar mais pela educação como meio de redenção e ascensão na vida e assim colocando um
ponto final no seu progresso educacional. Se torna urgente analisar estas questões sociais,
resolvê-las, através de projetos de cunho pedagógicos para minimizar o impacto que esta situação
causará num futuro bem próximo, e não será agradável para ninguém, tanto para as famílias, para
o país e para o próprio aluno, Neste contexto cabe aos educadores a criação de estratégias que
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possam facilitar o processo de ensino e aprendizagem dos alunos, tornando-os capazes de
desenvolverem conhecimentos dentro de padrões minimamente aceitável, partindo daí para o seu
crescimento como estudante e como pessoa.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: NEUSA TEREZINHA FERRONATO PELLE
ORIENTADOR: FABIO MUCIO STINGHEN
IES: UTFPR

Artigo
Título: Jogos e brincadeiras: o corpo que brinca e aprende
Palavras-chave: Jogos. Brincadeiras. Aprender. Autonomia. Cidadania.
Resumo: O presente artigo refere-se à implementação do Projeto “Jogos e brincadeiras: O Corpo
que Brinca e Aprende” para intervenção na disciplina de Educação Física com uma concepção
emancipadora, voltada para a formação integral do aluno, compreendendo como princípios
norteadores três aspectos: convivência, para o autoconhecimento e conhecimento do outro;
consciência, para reflexão e modificação do comportamento; e transcendência, para tomada de
decisões em consenso, sustentadas na disposição para o diálogo e para as mudanças
necessárias. O objetivo da proposta foi oportunizar a vivência de diferentes práticas corporais
através dos jogos e brincadeiras como meios para a construção da autonomia dos educandos e o
exercício da cidadania, com o desenvolvimento de valores éticos de cooperação, afetividade e
solidariedade. As atividades realizadas enfatizaram a diversidade sócio-cultural e a importância da
articulação facilitadora e benéfica do brincar e aprender no ambiente familiar e escolar, como
atividade recreativa e didática, ou seja, que promove prazer e aprendizagem. Na conclusão,
evidenciaram-se resultados como: a redução da agressividade e a promoção de atitudes de
sensibilidade, empatia, estima, confiança, perseverança e unidade quanto ao foco no êxito do
grupo; envolvendo a substituição do espírito competitivo pelo espírito construtivo e a substituição
das relações interpessoais exclusivas pelas relações inclusivas, próprias do trabalho em equipe.

Produção Didático-pedagógica
Título: O corpo que brinca aprende
Palavras-chave: Jogos; Valores; popperativismo; prazer; Família.
Resumo: Pretende-se com este trabalho resgatar os jogos e brincadeiras que valorizam as
normas de conduta, socialização e convivência pacífica. Uma vez que não há uma disciplina
específica que ensine valores, o ambiente escolar em sua totalidade busca ensinar as crianças
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normas de convivência social. Com base neste princípio, traçou-se objetivos para descobrir e
vivenciar valores sociais que os jogos

e brincadeiras proporcionam. A aplicabilidade destes

procurará estimular a cooperação e o respeito entre os sujeitos envolvidos, mostrando a estes que
o trabalho em equipe é mais eficiente e prazeroso que o trabalho individual. Hoje, tem-se notado
maior preocupação de como as práticas corporais podem modificar relações sociais e promover o
respeito à diversidade cultural através da ludicidade que os jogos e brincadeiras proporcionam. O
trabalho será aplicado aos alunos da 5ª do ensino fundamental, com realização de uma pesquisa
com participação dos familiares, a fim de investigar quais jogos e brincadeiras foram vivenciadas,
fazendo-se uma análise para a integração entre tais brincadeiras e os jogos tecnológicos, e a
aplicação prática em aula estimulando assim uma vida com mais qualidade, combatendo o
sedentarismo.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: NOEMI IZABEL MILITAO DE SOUZA
ORIENTADOR: SERGIO ROBERTO MOLLETTA
IES: UTFPR

Artigo
Título: A influência da mídia esportiva nas aulas de educação física
Palavras-chave: Tecnológicas. Educação Física. Mídia Esportiva. Webmídia
Resumo: A mídia, que influencia o comportamento humano, se faz presente interferindo no
processo de formação e exercendo pressão no desenvolvimento das relações humanas deste
individuo. Num mundo influenciado pelos meios de comunicações, em especial o segmento
esportivo, cabe a Educação Física escolar contribuir, neste meio, orientando uma melhor
interpretação destas interferências no cotidiano do cidadão contemporâneo, notadamente nos
adolescentes. Este estudo procurou identificar a influencia da mídia na disciplina educação física e
na pratica das atividades físicas. A amostra foi composta de alunos matriculados no terceiro ano
do ensino médio do Colégio Estadual Santo Agostinho em Curitiba. Os resultados foram
analisados a partir da implantação do Material Didático produzido especificamente para esta
pesquisa, e que compõe o Programa de Desenvolvimento da Educação - PDE, do Estado do
Paraná. Constatou-se que esta produção direcionada ao elemento estruturante Cultura Corporal e
Mídia exerce influência sobre os pensamentos e decisões da amostra. Os dados não evidenciam
haver influência da mídia esportiva no meio das suas famílias. Os vídeos utilizados no projeto,
obtidos diretamente na internet, podem ajudar nas aulas de educação física, na conscientização
corporal e na importância das atividades físicas. Mesmo não proporcionando dados evidentes da

Educação Física 2009
influência da mídia esportiva, nas aulas de educação física, pode-se perceber que este tema
envolveu a amostra durante todas as atividades propostas no projeto.
Produção Didático-pedagógica
Título: A influência da Mídia Esportiva nas aulas de Educação Física
Palavras-chave: mídia; esporte; modismos; qualidade de vida.
Resumo: Unidade didática direcionada a alunos do 3º ano do Ensino Médio.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: OLIZETE MEURER
ORIENTADOR: EVANDRA HEIN MENDES
IES: UNIOESTE

Artigo
Título: Avaliação na educação fisica escolar: teste para modalidade de voleibol
Palavras-chave: Avaliação. Testes. Educação Física. Voleibol.
Resumo: Nas últimas décadas, a temática da avaliação, tem permeado o debate no interior das
escolas. Na Educação Física essa polêmica torna-se ainda mais acirrada pelo fato da disciplina
ainda não ter uma identidade bem definida. De fato, essa disciplina possui uma particularidade no
processo avaliativo, pois o objeto de conhecimento é o movimento humano. Sendo assim, fazemse necessário a elaboração de instrumentos voltados à análise da aprendizagem dos conteúdos
nas aulas de Educação Física, especialmente os relacionados ao esporte, através de testes de
desempenho motor/técnico sobre as diversas modalidades. Em especial, neste trabalho
pretendeu-se elaborar instrumentos que viabilizem a avaliação na modalidade de voleibol, a fim de
subsidiar a prática docente do profissional de Educação Física. Para tanto, foi elaborado um
instrumento de avaliação dos fundamentos técnicos para a modalidade de voleibol e aplicado com
alunos de uma 8ª série do Colégio Estadual Dr. Arnaldo Busato no município de Cruzeiro do
Iguaçu (NRE - Dois Vizinhos). A partir das análises foi possível verificar o Índice de confiabilidade
entre avaliadores que identificava a convergência entre 0,70 e 0,90 como aceitável, constatou que
todos os itens avaliados encontravam-se dentro dos níveis de confiabilidade esperados. No que
diz respeito aos itens que atingiram o nível de confiabilidade acima de 0,70, identificaram-se a
posição básica (0,93), o toque (0,91), a manchete (0,89), o saque por baixo (0,87), saque por cima
(0,96), a cortada (0,94) e o bloqueio (0,94).
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Produção Didático-pedagógica
Título: Avaliação na educação fisica escolar: instrumentos e protocolos
Palavras-chave: Avaliação. Instrumentos. Basquetebol. Voleibol. Futsal.
Resumo: Percebe-se dessa forma a necessidade de ao discutir o processo de avaliação
relacionar alguns testes existentes na literatura da área da Educação Física, que podem contribuir
na análise da evolução dos alunos pelo professor a partir do momento em que são utilizados sem
intenção de classificar ou comparar os mesmos elencando os melhores ou piores da turma, mas
auxiliar no desenvolvimento da aprendizagem do educando. Os testes são relativos ao conteúdo
estruturante esporte, nas modalidades de basquetebol, voleibol e futsal que podem servir de
modelos, sendo adaptados se necessário ou conforme as condições e necessidades do ambiente
escolar.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: ORLEI COELHO BOSQUE
ORIENTADOR: ROSELI TEREZINHA SELICANI TEIXEIRA
IES: UEM

Artigo
Título: Educação Física: Avaliação em questão
Palavras-chave: Avaliação. Educação Física. Avaliação em Educação Física.
Resumo: A avaliação não é um mecanismo recente empregado nas escolas para a conservação
e reprodução da sociedade. Nas últimas décadas ela vem sendo o centro de constantes
pesquisas e discussões, com enfoques diferentes, mas querendo estar atenta a transformação
social. Assim sendo, foi de propósito deste estudo, analisar os instrumentos de avaliação
presentes no Projeto Político Pedagógico do Colégio Estadual Márcia Vaz Tostes de Abreu Ensino Fundamental e Médio do Município de São Jorge do Ivaí e nas Diretrizes Curriculares do
Estado do Paraná, da disciplina de Educação Física. Essa pesquisa caracterizou-se como de
campo de cunho qualitativo, envolvendo 27 alunos do Colégio Estadual Márcia Vaz Tostes de
Abreu - Ensino fundamental e médio. O instrumento utilizado foi um questionário misto. Os dados
foram tratados a partir da estatística descritiva e análise de conteúdo. Cuja conclusão foi a de que
a avaliação deve ocorrer de maneira continua e formativamente, com a utilização de vários
instrumentos avaliativos. Esse estudo teve por expectativa a discussão referente a avaliação do
processo ensino aprendizagem com o objetivo de melhorar as práticas avaliativas na disciplina
Educação Física na escola.
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Produção Didático-pedagógica
Título: Educação Física: Avaliação em questão
Palavras-chave: Avaliação. Educação Física. Avaliação em Educação Física.
Resumo: A avaliação não é um mecanismo recente empregado nas escolas para a conservação
e reprodução da sociedade. Nas últimas décadas ela vem sendo o centro de constantes
pesquisas e discussões, com enfoques diferentes, mas querendo estar atenta a transformação
social. Transformação esta, advinda das necessidades da contemporaneidade, que deverá
considerar no que se refere à educação, uma pedagogia que esteja em consonância com uma
prática avaliativa democrática. Assim sendo, é de propósito deste estudo, analisar as formas mais
eficazes e condizentes de se avaliar na disciplina de Educação Física, presentes na proposta
pedagógica das Diretrizes Curriculares da Educação do Estado do Paraná da disciplina em
questão e verificar quais os instrumentos utilizados pelos professores de Educação Física, no
intuito de contribuir para com o processo de Ensino, bem como auxiliar a gama de profissionais
envolvidos e em específico os professores de Educação Física, na qual será descrito previamente
uma revisão bibliográfica para descrever a educação escolar, caracterizando o conceito e alguns
instrumentos de avaliação, relatando a história da Educação Física no Brasil e por fim, métodos
de avaliação da disciplina de Educação Física, que objetivam empregar a avaliação com o
propósito de diagnosticar, dar valor a individualidade e contribuir para o processo ensino
aprendizagem. Para que tal estudo, alcance seu êxito, o mesmo, se desenvolverá por meio de
pesquisa de campo que partirá de referenciais teóricos sobre educação escolar, contará com a
participação de alunos do Colégio Estadual Márcia Vaz Tostes de Abreu - Ensino Fundamental e
Médio do município de São Jorge do Ivaí - Pr.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: OSMAR BACH JUNIOR
ORIENTADOR: ENEIDA MARIA TROLLER CONTE
IES: UNIOESTE

Artigo
Título: Estudo da Aptidão Física de escolares do Colégio Estadual Leonardo da Vinci, do
Município de Dois Vizinhos
Palavras-chave: Aptidão Física. Avaliação Física. Atividade Física.
Resumo: Este estudo teve como objetivo - Proporcionar aos escolares da primeira série do
ensino médio da educação básica, a possibilidade de avaliação da aptidão física relacionada à
saúde a partir de uma bateria de testes com características nacionais. A metodologia de pesquisa
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foi descritiva, transversal e quantitativa. Os testes foram aplicados aos 35 estudantes de ambos os
sexos da primeira série. Foram aplicados testes e efetuadas as medidas, conforme protocolo
proposto pelo PROESP/BR. Os testes aplicados foram: o de força explosiva de membros
inferiores, o de força/resistência abdominal, teste de flexibilidade, teste de força explosiva de
membros superiores e teste de 9 minutos. Foram realizadas medidas de peso, estatura, e
calculado o índice de massa corporal (IMC). Conclui-se que a maioria dos estudantes encontravase nos valores normais para a população brasileira, e que as atividades trabalhadas estavam
correspondendo ao desenvolvimento dos estudantes. Contudo, para os estudantes que não
atingiram os níveis considerados bons, comparados com os valores de referência do Projeto
Esporte Brasil (PROESP/BR), sugere-se atividades visando seu aprimoramento.
Produção Didático-pedagógica
Título: Avaliação da Aptidão Física de Escolares
Palavras-chave: Aptidão Física; Avaliação Física; Saúde..
Resumo: A iniciativa de avaliar a APTIDÃO FÍSICA RELACIONADA À SAÚDE de escolares vem
da necessidade de obter um maior conhecimento sobre a saúde e condições de participação das
atividades propostas nas aulas de Educação Física Além disso, preocupa-se em estimular um
estilo de vida mais saudável. As aulas de Educação Física se desenvolvem com elevado número
de alunos e com uma diversidade muito grande entre eles. Daí a necessidade de os educadores
da área de Educação Física levantar este problema a fim de diagnosticar e propor ações que
venham a melhorar a saúde da comunidade, criando o hábito da prática da atividade física sem
riscos à saúde. Existem diferentes metodologias de quantificar a aptidão física de escolares, no
entanto, algumas metodologias demandam custo e exigem equipamentos. Dentro da escola, estes
equipamentos raramente estão disponíveis, o que exige a adoção de outras metodologias, como
os testes de campo, os quais são menos dispendiosos e de fácil execução e adaptabilidade.
Serão utilizados os testes do PROESP-BR (2009) os quais são seguros, baratos, confiáveis e de
fácil aplicação, podendo fornecer subsídios para a elaboração de programas de exercícios que
melhorem os níveis de aptidão física relacionada à saúde de nossos educandos.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: OSVALDO YOSHIO UMEDA
ORIENTADOR: PATRICIA APARECIDA GAION
IES: UEM
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Artigo
Título: Impacto de uma intervenção nas aulas de educação física no desenvolvimento da
liderança e socialização dos alunos
Palavras-chave: Educação Física. Liderança. Socialização. Teste Sociométrico.
Resumo: Este estudo teve como objetivo, investigar o efeito de uma intervenção nas aulas de
Educação Física sobre o desenvolvimento da liderança e socialização dos alunos. Participaram da
pesquisa, 34 alunos de uma oitava série, do Colégio Estadual do Jardim Panorama, no município
de Sarandi – PR, de ambos os gêneros, com idade entre 13 e 17 anos. Como instrumento, foi
utilizado o teste sociométrico, criado por Moreno (s/d), citado por Silva e Ferreira (2006). A coleta
de dados ocorreu no período de agosto a dezembro de 2010 e todos os responsáveis e os
participantes assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. Para a análise estatística
dos dados utilizou-se freqüências absoluta e relativa e teste de Qui-quadrado um fator.
Produção Didático-pedagógica
Título: Desenvolvimento de liderança e socialização com o voleibol na aula de educação física
Palavras-chave: Educação Física. Liderança. Socialização. Voleibol. Pedagogia Crítico
Emancipatória.
Resumo: A busca por uma estratégia metodológica que possa dar conta da nova necessidade
educacional é uma constante. O ensino sempre vem buscando organizar meios e formas
metodológicas que sejam colocadas em prática para o atendimento das exigências que permeiam
o mesmo, a Educação Física não diferem substancialmente das demais áreas do conhecimento.
Discussões sobre pedagogia crítica em Educação Física são centradas em como fazer aulas
críticas, sendo esta a maior dificuldade, as experiências com os elementos das culturas corporais
não receberem a mesmo destaque. Kunz (1998) propôs a pedagogia crítico-emancipatória com a
formação de sujeito crítico e autônomo, permitindo o aluno problematizar toda idéia, e o professor
como mediador, que mesmo sem querer pode acabar influenciando. A metodologia utilizada neste
se assemelha com acima citada. Nesta Unidade possui oito encontros e no total dezesseis aulas,
e a fase preparatória para orientação e teste, com os textos que darão embasamento teórico. O
conteúdo estruturante do esporte é o voleibol complementado por alongamento e aquecimento
enfocando a socialização e liderança, com aluno liderando pequeno grupo permitindo muito
diálogo na discussão, colaboração, leitura, elaboração de texto, criatividade e responsabilidade
entre outros. O professor como mediador planejando, preparando e conduzindo para que o grupo
consiga atingir o objetivo. Atividades programadas para que todos possam atuar na liderança do
grupo com oito alunos aproximadamente, organizando e dirigindo em atividade teórica e prática,
permitindo que os líderes sejam avaliados pelos grupos e vice-versa. Avaliando o
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desenvolvimento da socialização e liderança, com aplicação de pré-teste e pós-teste e análise
utilizando freqüência e percentual.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: PAULA CRISTINA TEIXEIRA FRASSON
ORIENTADOR: GIULIANO GOMES DE ASSIS PIMENTEL
IES: UEM

Artigo
Título: Lazer e Educação Física Escolar: uma proposta pedagógica de experimentação para o
tempo disponível
Palavras-chave: Sociedade. Educação. Educação Física. Lazer.
Resumo: O espaço escolar é um local privilegiado para serem discutidos com profundidade,
temas relevantes para a Educação Física, dentre eles, a educação para o lazer. Este trabalho se
propôs por meio da educação para o lazer, ampliar o universo cultural dos alunos do CEEBJA
para agir sobre sua autonomia, isto é, decidir livremente, a partir de perspectivas críticas, como
deseja ocupar seu tempo disponível. Entendemos a necessidade de intervenções pedagógicas
que tematizem o lazer, sob a forma de objeto de educação, em que a escola, através de seus
trabalhos possa educar para o lazer, lançando o seguinte questionamento: Que conhecimento
e/ou consciência os alunos do ensino médio noturno, turma de Educação Física, colégio CEEBJA
de Umuarama possuem, acerca da qualidade do seu lazer? Pretendeu-se então, conduzir os
alunos para uma reflexão e discussão das diferentes formas de lazer em suas vidas, na família e
nos grupos sociais. Para isto, elaboramos um estudo pautado na pesquisa-ação. Este tipo de
pesquisa faz com que o pesquisador e os sujeitos possam interagir na produção do conhecimento.
Foi efetivado o projeto didático-pedagógico, com intervenção realizada em 10 ações totalizando
32 aulas. Conclui-se que é possível um trabalho motivador, numa perspectiva crítica, por meio de
atividades que não focassem mais uma vez o esporte, relacionando-as às temáticas do lazer,
buscando dessa maneira, superar formas anteriores de concepção e atuação pedagógicas que
valorizavam apenas o desempenho motor, incentivando assim, o enfrentamento de desafios, a
superação de limites e aqui, a ação crítica poderá estar presente, conforme seu
descontentamento com a realidade social.

Produção Didático-pedagógica
Título: Lazer e Educação Física Escolar: Uma proposta pedagógica de conscientização para o
aproveitamento do tempo disponível
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Palavras-chave: Educação. Lazer. Educação Física. Proposta pedagógica.
Resumo: O tema \"Lazer\" nos é apresentado pelas Diretrizes Curriculares Estaduais como um
dos elementos articuladores dos conteúdos da Educação Física por possuir grandes
possibilidades educacionais e fazer parte dos trabalhos que estudam a cultura corporal. Desta
forma, acreditamos ser possível, auxiliar na percepção do indivíduo para uma mudança em suas
análises críticas e tomadas de decisão, influenciando na melhora da sua qualidade de vida.
Entendemos a necessidade de intervenções pedagógicas que tematizem o lazer, sob a forma de
objeto de educação, em que a escola, por meio de trabalhos pedagógicos possa educar para o
lazer, lançando o seguinte questionamento: Que conhecimento e/ou consciência os alunos do
ensino médio noturno, da turma de Educação Física, do colégio CEEBJA de Umuarama possuem,
acerca da qualidade do seu lazer? Pretendeu-se então, conduzir os alunos para uma reflexão e
discussão das diferentes formas de lazer em suas vidas, na família e nos grupos sociais. Para
isto, elaboramos uma proposta de sistematização de conteúdos, por meio de reflexões,
discussões, estudo de textos, atividades e práticas corporais, a fim de ampliar os conhecimentos
que envolvem as dimensões do lazer, totalizando 32 aulas. Conclui-se que é possível um trabalho
motivador, por meio de atividades que não focassem mais uma vez o esporte, relacionando-as às
temáticas do lazer, buscando dessa maneira, superar formas anteriores de concepção e atuação
pedagógicas que valorizavam apenas o desempenho motor. Incentivando assim, o enfrentamento
de desafios, a superação de limites e aqui, a ação crítica poderá estar presente, conforme seu
descontentamento com a realidade social.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: PAULO DE TARSO CLETO FERREIRA
ORIENTADOR: VIDAL PEREZ
IES: FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DO PARANÁ

Artigo
Título: Inclusão do Tênis de Mesa no Processo de Ensino Aprendizagem em Educação Física
Palavras-chave: Educação Física. Tênis de Mesa. Raciocínio Lógico. Desenvolvimento Motor.
Resumo: Inserir o tênis de Mesa como atividade a ser desenvolvida dentro da grade curricular de
Educação Física foi um dos objetivos do projeto, uma vez que esta modalidade esportiva auxilia
na construção do conhecimento e promove a integração dos educandos. O estímulo à saúde,
lazer e, sobretudo a construção de agentes participativos na sociedade são finalidades facilmente
adquiridas com a prática do Tênis de Mesa. Como é um esporte de fácil aceitação entre os
educandos e que não requer muito espaço e nem muito recurso. Conforme observado no
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desenvolvimento do estudo, a inclusão da modalidade de tênis de mesa como um conteúdo
curricular da educação física deve ser um fator facilitador, coerente e acessível para os
educadores e professores de Educação Física que atuam dentro no contexto escolar, pois,
enriquece mais o repertório de conteúdos didáticos destes profissionais, além de proporcionar um
maior desenvolvimento motor dos alunos. Quanto aos resultados foram relevantes, pois,
colaboraram muito para o desenvolvimento dos alunos, existindo uma grande afinidade e
aceitação por parte deles, o que mostra que o Tênis de Mesa veio ao encontro de ações que
promovem a socialização, a cooperação e o crescimento pessoal, oferecendo ao educando
condições de entender, interagir e transformar o contexto social.
Produção Didático-pedagógica
Título: A Inclusão do Tënis de Mesa no processo de ensino aprendizagem em Educação Física
Palavras-chave: Educação Física. Tënis de Mesa. Coordenação Motora.
Resumo: Este material didático tem como proposta incentivar os profissionais de Educação Física
da rede pública de ensino do Estado, para a disseminação da modalidade do Tênis de Mesa em
suas aulas. O Tênis de Mesa por ser uma modalidade com boa aceitação, e propiciar uma
sociabilização entre os educandos, este material pretende levar subsídios teóricos e práticos que
facilitem o professor a trabalhar esta modalidade com os alunos da 5a.série do ensino
fundamental. Esta importante ferramenta de trabalho quer somar juntamente com os profissionais
de educação física, um esforço conjunto para que possa tornar realidade em todas as escolas
públicas da rede estadual de ensino a inclusão deste esporte, como é o caso do Colégio Estadual
Hélio Antônio de Souza, no qual já estou desenvolvendo a 5 (cinco) anos.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: PAULO ROBERTO SANDER
ORIENTADOR: ROSELI TEREZINHA SELICANI TEIXEIRA
IES: UEM

Artigo
Título: Olhares Sobre a Avaliação em Educação Física
Palavras-chave: Avaliação. Educação Física. Ensino aprendizagem.
Resumo: Este estudo busca analisar a avaliação do processo ensino aprendizagem a partir da
percepção de alunos e professores do ensino do Colégio Estadual Douradina. Assim como em
outras áreas de conhecimento, a questão de avaliação em educação física, requer reflexões
acerca da sua utilização enquanto elemento regulador das aprendizagens. No caso da educação
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física, que se constitui foco central desse estudo, as questões recaem sobre os conhecimentos a
serem construídos e como se dá essa construção. Muito se questiona sobre a avaliação utilizada
pelos professores, no entanto, percebe-se mudanças incipientes. O estudo se caracteriza como
uma pesquisa descritiva qualitativa envolvendo alunos da 7ª série “K” do período vespertino e 04
professores de educação física do referido colégio. Os dados serão tratados por meio de
estatística descritiva e análise de conteúdo. Esse estudo ampliou a discussão acerca dos
instrumentos avaliativos utilizados pelos professores de educação física na busca de desmistificar
um conceito atribuído como complexo e alheio do processo educativo que é o processo avaliativo
em educação física.
Produção Didático-pedagógica
Título: Olhares sobre a avaliação em Educação Física
Palavras-chave: Avaliação. Educação Física. Ensino aprendizagem.
Resumo: Este estudo busca analisar a avaliação do processo ensino aprendizagem a partir da
percepção de alunos e professores do ensino médio do Colégio Estadual Douradina. Assim como
em outras áreas de conhecimento, a questão de avaliação requer reflexões acerca da sua
utilização enquanto elemento regulador das aprendizagens. No caso da educação física, que se
constitui foco central desse estudo, as questões recaem sobre os conhecimentos a serem
construídos e como se dá essa construção. Muito se questiona sobre a avaliação utilizada pelos
professores, no entanto, percebem-se mudanças incipientes. Esse estudo se caracteriza como
uma pesquisa descritiva qualitativa envolvendo 75 alunos e 04 professores de educação física do
referido colégio. Os dados serão tratados por meio de estatística descritiva e análise de conteúdo.
Espera-se com esse estudo ampliar a discussão acerca dos instrumentos avaliativos utilizados
pelos professores de educação física buscando desmistificar um conceito atribuído como
complexo e alheio do processo educativo.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: PAULO SERGIO FAGANELLO
ORIENTADOR: ANTONIO GERALDO MAGALHAES GOMES PIRES
IES: UEL

Artigo
Título: Educação Física Escolar: Uma disciplina (re)signifadora da ocupação dos espaços
escolares.
Palavras-chave: educação; educação física escolar; lazer; espaço escolar.
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Resumo: Este estudo apresenta uma proposta (re)significadora das escolas públicas do estado
do Paraná dentro de sua estrutura física, que possuem significativa potencialidade para se tornar
equipamento de grande porte para o desenvolvimento de prática de lazer, nos vários campos de
interesse. Diante dessa realidade não entendemos a inexistência de uma política de ocupação
desses espaços com prática de lazer nos finais de semana, feriados ou mesmo nos períodos de
férias, visto acreditarmos que, essa nova ocupação dos espaços escolares por parte da
comunidade escolar, tenderá a fazer da escola uma instituição mais democrática e crítica. Assim,
considerando as Diretrizes Curriculares da Educação Básica do Paraná na qual o objetivo da
Educação Física é promover experiências significativas, de modo que o lazer e os seus princípios
norteadores se tornem um dos elementos articuladores do trabalho pedagógico, a ocupação
daqueles espaços escolares com práticas de lazer, vinculadas ao Projeto Política Pedagógico e as
diretrizes educacionais, contribuirá de forma decisiva com a formação de um cidadão crítico e
consciente. Nesse sentido, o objetivo de nossa proposta de estudo é apresentar um plano de
intervenção nos espaços escolares tendo a disciplina Educação Física como sua gestora e o lazer
como atividade fundante.

Produção Didático-pedagógica
Título: Uma disciplina (re)signifadora da ocupação dos espaços escolares.
Palavras-chave: Lazer. Escola. Educação Física.
Resumo: Neste estudo pretendemos (re)significar o lugar social das escolas públicas do Paraná
dentro de sua estrutura física já estabelecida, que possuem potencialidade para se tornar
equipamento para a prática do lazer, em função da qualidade de seus espaços. Diante dessa
realidade espacial não conseguimos entender a inexistência de uma política de ocupação desses
espaços com prática de lazer para a comunidade. Acreditarmos que, de forma direta ou indireta,
essa nova ocupação dos espaços escolares por parte da comunidade escolar, tenderá a fazer da
escola uma instituição mais democrática e crítica. Assim, considerando as Diretrizes Curriculares
da Educação Básica do Paraná na qual o objetivo da Educação Física é promover experiências
significativas no tempo e no espaço, de modo que o lazer e os seus princípios norteadores se
tornem um dos elementos articuladores do trabalho pedagógico, entendemos que a ocupação
desses espaços escolares com práticas de lazer, vinculadas ao Projeto Política Pedagógico e as
diretrizes educacionais estabelecidas, contribuirá de forma decisiva na formação de um cidadão
crítico e consciente. Nesse sentido, o objetivo de nossa proposta de estudo é apresentar um plano
de intervenção nos espaços escolares tendo a disciplina Educação Física como sua gestora e o
lazer como atividade fundante.
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DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: PEDRO FERREIRA REIS
ORIENTADOR: LUIS SERGIO PERES
IES: UNIOESTE

Artigo
Título: BULLYING: Conteúdos da Educação Física Escolar como Diagnóstico e Prevenção
Palavras-chave: Violência. Agressividade. Discriminação. Bullying.
Resumo: O presente estudo teve como objetivo compreender o porquê dos atos de indisciplina e
agressividade na escola. A amostra foi composta por 726 alunos, 1.402 pais, 40 professores, 04
pedagogos, 03 diretores e 20 agentes educacionais do período matutino e vespertino,
pertencentes ao Colégio Estadual Carlos Zewe Coimbra do Município de Santa Terezinha de
Itaipu - Pr, Brasil. Os resultados obtidos foram que os locais de acometimento do bullying
aconteceram 55% em sala de aula, 22% no recreio, 15% no trajeto de ir e vir a escola, 5% em
datas de aniversários e 3% envolvendo a internet através do cyber bullying. Concluiu-se que a
prática do bullying traz conseqüências devastadoras e pode ser realizado não somente por
alunos, mas também pela comunidade escolar. Neste sentido melhorar o nível de conhecimento
sobre o bullying é uma tarefa necessária e urgente para todos os envolvidos, tornando a escola
mais confortável, segura e alegre, bem como melhorando o rendimento escolar, contribuindo para
a formação do cidadão.
Produção Didático-pedagógica
Título: Bullying nas aulas de educação fisica no ensino médio
Palavras-chave: Educação Física. Ensino Médio. Ciclo Menstrual.
Resumo: Esta pesquisa foi realizada com 203 adolescentes, com faixa etária de 14 a 17 anos e
média de 15,3 e DP de 2,1 anos, estudantes do ensino médio do Colégio Estadual Carlos Zewe
Coimbra, município de Santa Terezinha de Itaipu, estado do Paraná, Brasil. Teve como objetivo
verificar a influência do ciclo menstrual no rendimento escolar das adolescentes e sua relação
com os conteúdos das aulas de Educação Física no ensino médio. Após assinatura do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido foi realizada a coleta de dados através de um questionário com
perguntas objetivas sobre os sintomas fisiológicos, psicológicos e do comportamento das
adolescentes durante as aulas de Educação Física. Os dados estatísticos e gráficos foram
analisados através do programa Excel for Windows. Os resultados dos sintomas apresentaram
31%

diarréia, 39% náuseas, 45% cansaço, 49% dor nas costas, 53%

mamas inchadas e

doloridas, 63% aumento do peso corporal, 87% dor de cabeça e 95% cólicas. Já os sintomas
psicológicos indicaram 55%

tristeza, 74% dificuldade de concentração, 78%

tensão, 83%
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angústia, 86% alteração no humor, 88% ansiedade, 91% vontade de chorar e 92% irritabilidade.
Com relação ao comportamento das adolescentes durante as aulas de Educação Física nas fases
pré menstrual e menstrual os dados apresentaram que 30% fazem trabalho teórico, 28% já
envolveram com bullying, 37% se sentem prejudicadas em relação aos meninos, 45% relataram
aumento do fluxo sanguíneo durante a aula prática, 55% avisa o professor, 77% já faltaram na
escola, 86% tem interesse diminuído pela Educação Física, 88% tem vontade de faltar na escola,
93% ficam constrangidas em avisar o professor e 95% gostariam de não realizar aula prática.
Conclui-se que o ciclo menstrual altera o comportamento das adolescentes, influenciando
significativamente o rendimento escolar durante as aulas de Educação Física no ensino médio,
tornando-se necessário compreender a influência do ciclo menstrual nas adolescentes e sua
relação com o planejamento e desenvolvimento dos conteúdos da Educação Física no ensino
médio.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: PEDRO JOSE DE CAMPOS JUNIOR
ORIENTADOR: INACIO BRANDL NETO
IES: UNIOESTE

Artigo
Título: Gincana cooperativa como forma de integração escolar
Palavras-chave: Escola; Gincana Cooperativa; Integração
Resumo: Este artigo se refere a uma Gincana Cooperativa realizada no Colégio Estadual
Professor Flávio Warken da cidade de Foz de Iguaçu/PR, proposta a partir do projeto de
intervenção escolar do PDE com o título “Gincana Cooperativa como forma de integração escolar”
e teve como objetivo geral verificar o comportamento e a opinião dos discentes e docentes no que
se refere a conceitos, valores, procedimentos e atitudes, a partir dos conteúdos estruturantes
“Jogos e Brincadeiras” que evidenciassem a Cooperação. A gincana foi desenvolvida em quatro
etapas durante o segundo semestre de 2010 e teve a participação de cem (100) alunos das sextas
séries do período matutino. O instrumento utilizado para obter as informações foi o questionário,
sendo um com questões fechadas e abertas para os discentes e outro com questões abertas para
os docentes, aplicados após a última etapa do evento. Os resultados mostraram que a maioria
dos alunos (98%) disse gostar das atividades com conotação cooperativa e demonstraram
comportamentos sociais mais adequados depois da Gincana, conforme apontaram todos os
docentes que responderam o questionário.
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Produção Didático-pedagógica
Título: Gincana cooperativa como forma de integração escolar
Palavras-chave: Escola. Gincana Cooperativa. Mudança de Valores.
Resumo: Segundo Brotto (2001), a criação, organização e realização de atividades com
princípios cooperativos, é um desafio muito construtivo. Esta nova pedagogia cooperativa deve
ser implantada de forma gradativa e consistente, de forma que aos poucos os alunos darão mais
ênfase a outros valores. Na Gincana Cooperativa será reconhecido o indivíduo que ajudar e se
colocar a disposição do grupo. Qualidades como ser o mais forte, ser o mais inteligente, não tem
tanto destaque se o foco não for o bem estar de todos. A gincana cooperativa se estruturará de
forma com que todos possam ganhar, os participantes terão que se ajudarem, isto será
fundamental. Desta maneira perceberemos que os alunos se tornarão mais sensíveis e com a
filosofia cooperativa incorporada em suas ações, a escola se tornará um lugar mais agradável e
feliz de se viver. Este material didático-pedagógico constitui-se através de uma gincana escolar
com ações cooperativas e apresentará atividades adaptadas da bibliografia de Brotto (1997) e
Soler (2002). “Não é necessário criar inimigos para se ter amigos. Não é necessário haver guerra
para se ter a paz” (Orlick, 1989, p.32). A Gincana Cooperativa se fundamentará na filosofia
chinesa “a amizade em primeiro lugar, a competição em segundo. Vencer ou perder é apenas algo
temporário, a amizade é permanente”.(ORLICK, 1989, p.54).

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: PEDRO RINALDO GOMES RIBEIRO
ORIENTADOR: EMERSON LUIS VELOZO
IES: UNICENTRO

Artigo
Título: Construção de brinquedos: limites e possibilidades na prática pedagógica da educação
física
Palavras-chave: Jogos e brincadeiras. Construção de brinquedo. Escola. Educação Física.
Resumo: Este artigo aborda o pouco espaço destinado aos jogos e brincadeiras tradicionais nas
aulas de Educação Física, e o distanciamento dos alunos em relação às atividades de construção
de brinquedos tradicionais. Isso se deve ao fato de que estes conteúdos são temas da cultura
corporal de movimento e, portanto, objetos de estudo da Educação Física. O objetivo desse
trabalho é o resgate do conteúdo específico “construção de brinquedos tradicionais”, com vistas a
estimular à práxis nas aulas de Educação Física, através de oficina de construção de brinquedos
tradicionais. O projeto foi desenvolvido com alunos de 5ª série do C. E. Adiles Bordin, do
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município de União da Vitória. A proposta apresenta aspectos sobre a história de alguns
brinquedos como perna de pau, pipa, entre outros, e sobre a importância do brincar e da
construção de brinquedos tradicionais no que se refere à criatividade, sociabilidade, cooperação.
O trabalho foi desenvolvido a partir do diagnóstico sobre o conhecimento dos alunos em relação
aos brinquedos tradicionais e da realização de pesquisas pelos alunos com seus pais, avós,
familiares sobre quais brinquedos eram utilizados por eles na infância. Este projeto mostra que é
possível resgatar os brinquedos tradicionais como conteúdo das aulas de Educação Física através
de oficina de construção.
Produção Didático-pedagógica
Título: Construção de brinquedos: limites e possibilidades na prática pedagógica da educação
física
Palavras-chave: Brinquedo. Educação Física. Jogos. Criatividade.
Resumo: O material apresentado foi desenvolvido levando-se em consideração a demanda e a
necessidade que a disciplina de Educação Física possui em relação ao conteúdo estruturante
jogos e brincadeiras. Por meio da oficina de construção de brinquedos e das atividades
relacionadas a este tema entendemos ser possível uma mudança na prática pedagógica da
Educação Física, servindo com importante subsídio para o efetivo trabalho pedagógico nos
estabelecimentos de ensino, auxiliando os professores no seu trabalho e na sua práxis. O objetivo
principal deste material didático é o de resgatar a cultura do brinquedo como conteúdo pedagógico
das aulas de Educação Física, provocando a prática pedagógica, através de oficina de construção
de brinquedos. Além do resgate da cultura do brinquedo, destacamos outros objetivos da
aplicação deste material didático pedagógico como: Trabalhar o conteúdo “construção de
brinquedos tradicionais”, com alunos de 5ª séries nas aulas de Educação Física do Colégio
Estadual Adiles Bordin, de União da Vitória - Pr; diagnosticar que tipos de brinquedos tradicionais
os alunos conhecem; realizar pesquisa através de questionário com familiares dos alunos e
alunos da 5ª séries do Colégio; possibilitar a produção de pipa e perna de pau através deste
material didático pedagógico; oportunizar uma reflexão sobre a indústria e comércio de brinquedos
na sociedade contemporânea. O referido material serve de apoio para professores que tenham
interesse em trabalhar com este conteúdo, podendo ser ampliado, tendo como base os dois
brinquedos elaborados neste material didático.
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DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: REGINA CIENIUCH
ORIENTADOR: MARIA ANGELICA BINOTTO
IES: UNICENTRO

Artigo
Título: Percepção da imagem corporal em adolescentes escolares
Palavras-chave: adolescentes; imagem corporal; insatisfação corporal; índice de massa corporal;
escolares
Resumo: Antes da puberdade, devido às alterações das estruturas corporais, aparecem
preocupações com a imagem corporal, que se intensificam na adolescência. O objetivo da
presente pesquisa foi verificar a mudança na percepção da imagem corporal em adolescentes
escolares do município de Cruz Machado, mediante intervenções pedagógicas. A pesquisa foi
realizada com 121 escolares de ambos os sexos, com pré e pós-teste e com uso de escalas
validadas para adolescentes. Para avaliar o IMC foram mensuradas medidas de peso e estatura e
classificados de acordo com a Organização Mundial da Saúde. A intervenção pedagógica durou
56 dias, envolvendo questões pedagógicas além de preenchimento de instrumentos de pesquisa.
No grupo pesquisado a maioria foi classificado como eutrófico, porém a insatisfação com a
imagem corporal foi detectada, sendo maior no sexo feminino que no masculino. No grupo de
intervenção não houveram diferenças estatisticamente significativas para imagem corporal entre
pré e pós-teste. Porém, diante de uma análise qualitativa observou-se que há um pequeno grupo
de adolescentes insatisfeitos com a magreza e um número expressivo preocupado com o
sobrepeso e obesidade. Sugerem-se futuros estudos com tempo maior de intervenção, controle
maior de aspectos alimentares, e despertando o interesse para a prática regular de atividades
físicas.
Produção Didático-pedagógica
Título: Imagem corporal em adolescentes escolares
Palavras-chave: imagem corporal, adolescentes, educação física, escolares, corpo.
Resumo: Esta produção didático-pedagógica refere-se a um Objeto de Aprendizagem
Colaborativa - OAC. Nesse instrumento, é questionado inicialmente se a Educação Física pode
contribuir para minimizar as insatisfações corporais em adolescentes. Em seguida sugere que
essa disciplina, ao explorar os conhecimentos relativos ao corpo e suas relações com o mundo,
torna possível abordar temáticas que envolvem a preocupação com o corpo sob uma perspectiva
crítica, o que leva a reflexões que contribuem para que insatisfações corporais não ocorram na
adolescência. Os recursos de expressão, investigação, didáticos e de informação disponíveis
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nesta mídia digital, fornecem subsídios aos profissionais da Educação Física, para que, possam
intervir com propostas pedagógicas que auxiliem no desenvolvimento da imagem corporal. Assim,
sugestões de leituras, atividades a alunos, sites, notícias, filmes, entre outros, são apresentados
com o intuito de tornar possível a abordagem da imagem corporal no contexto escolar. Ao abordar
conteúdos como: imagem corporal, alimentação saudável, prática de atividades físicas, estética
corporal, obesidade e transtornos alimentares, serão mediados conhecimentos que contribuirão
para enfrentar situações cotidianas vividas por adolescentes, relacionados à imagem corporal,
deixando-se assim, de realizar uma Educação Física escolar pautada unicamente em torno dos
esportes formais, o que vem sendo uma busca constante nessa disciplina curricular.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: REINALDO MEDEIROS SAMPAIO
ORIENTADOR: TONY HONORATO
IES: UEL

Artigo
Título: Jogo e autonomia nas aulas de educação física
Palavras-chave: autonomia, jogo, educação física e crítico-emancipatória.
Resumo: O tema é o jogo como fenômeno que promove práticas autônomas nas aulas de
Educação Física Escolar, podendo assim oportunizar momentos pelos quais o aluno pode intervir
nas atividades explorando seus princípios e compreensões da realidade. A questão central deste
estudo foi: como é possível o professor de Educação Física em sua intervenção pedagógica
potencializar uma formação do estudante para autonomia no processo do jogar? Teve-se como
objetivo: a) sistematizar uma proposta de intervenção pedagógica, tornando o jogo como
referência, para uma formação do estudante para autonomia no processo do jogar nas aulas de
Educação Física. Como orientação teórico-metodológica os princípios da proposta críticoemancipatória de Elenor Kunz foram assumidos. A intervenção pedagógica foi desenvolvida junto
aos alunos do ensino médio noturno do Colégio Estadual Olavo Bilac, localizado na cidade de
Cambé- Pr. Com o trabalho realizado pôde-se reconhecer o que é intrínseco no aluno como
autonomia e procurar saber como lidar com essa questão a qual muitas vezes é confundida na
sala de aula com libertinagem ou bagunça.
Produção Didático-pedagógica
Título: Jogo e Autonomia nas aulas de Educação Física
Palavras-chave: Jogo. Autonomia. Estratégia. Aula. Aluno.
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Resumo: Na aplicação dos conteúdos de Educação Física, o jogo tem o papel de oportunizar
momentos pelos quais o aluno pode intervir nas atividades proposta com o intuito de explorar seus
princípios de autonomia. Torna-se necessário que o professor através de um embasamento
teórico e metodológico, possa intervir durante o jogo, detectando, relacionando, oportunizando e
interagindo junto ao aluno. Para isso as estratégias adotadas serão as seguintes; Reunião com a
direção e equipe pedagógica; Desenvolvimento do jogo na aula de EF e filmagem do mesmo;
Análise e discussão através da filmagem do jogo na sala (teoria); Retorno a quadra com a prática
do mesmo jogo com intervenção dos resultados da análise feita pela turma; Retomada da
estratégia de ação e adequação do jogo dentro do objetivo a ser alcançado junto ao orientador e
Análise dos resultados da intervenção com o orientador. O projeto será desenvolvido em Cambe,
no Colégio Estadual Olavo Bilac com turmas do ensino medio totalizando 120 alunos.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: RICARDO LINCOLN DA SILVA
ORIENTADOR: PEDRO PAULO DEPRA
IES: UEM

Artigo
Título: A biometria como unidade interdisciplinar nas aulas de educação física
Palavras-chave: biometria; interdisciplinaridade; conteúdos
Resumo: Através deste estudo diagnosticou-se o status conferido à unidade de conteúdos
Biometria e os motivos que levam, ou não, ao desenvolvimento da mesma nas aulas de Educação
Física. Assim, verificaram-se os meios mais utilizados para formar e informar nas escolas, pois
uma das expectativas dos alunos é a promoção da saúde. Além deste assunto ser contemplado
nas DCE\'s-Pr, se fez também uma oportunidade de promover a interdisciplinaridade no apoio da
matemática, da biologia e dos estudos humanos. Caracterizado como descritivo, neste houve três
ações: (a) intervenção pedagógica sobre uma turma de 7ª série do C. E. Tânia Varella Ferreira,
baseada em diagnósticos e comparações de requisitos, aplicação de conteúdos teóricos e
práticos com mensurações e análises estatísticas, (b) projeto, construção e aplicação de um
posturógrafo e (c) aplicação de um questionário em professores de Educação Física da rede
pública, destinado a conhecer os temas e metodologias mais utilizadas nas aulas. Os resultados
das ações: (a) evolução na apropriação de requisitos pelos alunos, constatada em avaliações
comparativas, nas quais o conceito médio passou de fraco (3,3) para bom (6,9), (b) sugestão de
diagnóstico de indícios posturais para a turma, na qual não houve caso de desvios laterais com
mais de 5º e (c) quanto à aplicação de conteúdos biométricos pelos professores, 56,9% aplicam
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raramente, 26,3% não fazem uso, 15,2% usam regularmente e 2,7% ministram com frequência.
Ao término deste, foi possível consolidar fundamentações ligando aspectos teóricos e práticos da
Educação Física escolar, bem como uma seleção de conteúdos, exercícios e sugestões voltados
ao tema Biometria.

Produção Didático-pedagógica
Título: Posturógrafo Escapular e Pélvico
Palavras-chave: Antropometria. Postura. Escoliose
Resumo: Esta produção didática pedagógica é uma continuidade do Projeto de Intervenção
Pedagógica na qual se consolidou a construção de um aparelho de diagnóstico postural. Tal
construção foi parte das ações e conteúdos desenvolvidos na implementação do projeto citado, o
qual desenvolveu diversos conteúdos e aspectos mensuráveis nas aulas de Educação Física.
Destes houve destaque para um assunto em função do interesse discente e da finalidade do
instrumento: a avaliação postural. Para tal, ocorreram as fases de idealização, formulação de um
projeto de construção, fundamentação teórica sobre os fatores diagnosticáveis e o exercício de
análise e interpretação dos dados colhidos com o respectivo aparelho.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: RITA DE CASSIA ALMEIDA
ORIENTADOR: SONIA REGINA MEREGE
IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ

Artigo
Título: Os jogos de Tabuleiro como instrumento pedagógico e lúdico na escola
Palavras-chave: : lúdico; jogo de tabuleiro; xadrez.
Resumo: Este artigo é o resultado de um trabalho que buscou alternativas que permitiram a
participação do maior número possível de alunos no decorrer das aulas práticas de Educação
Física. Os jogos de tabuleiro através do lúdico, serviram como recursos de maneira a organizar e
estruturar a ação pedagógica nas aulas, de forma que o jogo fosse entendido, apreendido,
refletido e reconstruído. O ponto de partida foram os alunos que não se sociabilizavam com as
atividades pré-desportivas. O aluno quando participa de jogos de regras, tem por característica
abandonar a arbitrariedade que governava seus jogos para adaptar-se a um código comum. Isto
ajuda o educando a aceitar o ponto de vista dos demais, a limitar sua própria liberdade em favor
dos outros, a ceder, a discutir e a compreender. Esta prática pedagógica se orientou para que os
alunos pudessem interagir com os jogos de tabuleiros, oportunizando as formas de jogar e brincar,
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e assim proporcionando aos educandos oportunidades de socializações, através dos jogos
lúdicos, vivenciando sua própria cultura e contribuindo para o aprimoramento de competências
necessárias a aprendizagem e a valorização dos jogos de tabuleiro. Além disso, o ensino
enxadrístico pode eliminar as barreiras entre professor e o aluno, haja vista a possibilidade de
inverter esta relação, colocando em xeque as hierarquias instituídas em sala de aula

Produção Didático-pedagógica
Título: Os jogos de Tabuleiro como instrumento pedagógico e lúdico na escola
Palavras-chave: Lúdico; xadrez; jogos de tabuleiro.
Resumo: A Unidade Didática apresenta praticas pedagógicas que permitam a participação do
maior número de alunos no decorrer das aulas de Educação Física, proporcionando aos
educandos oportunidades de socialização através dos jogos lúdicos, vivenciando sua própria
cultura e contribuindo para o aprimoramento de competências necessárias a aprendizagem e a
valorização dos jogos de tabuleiro. A implementação do projeto terá início com a investigação do
grau de interesse dos alunos pelos jogos de tabuleiro, e logo após a apresentação do material a
ser utilizado, esta ação se dará em grupos de forma que os alunos se interajam na construção do
conhecimento, identificando o tabuleiro, os movimentos e captura das peças do jogo de xadrez,
através de aulas teóricas e práticas, desenvolvendo assim, o jogo propriamente dito.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: ROGERIO APARECIDO DA SILVA
ORIENTADOR: LEANDRO RICARDO ALTIMARI
IES: UEL

Artigo
Título: Elaboração de Caderno Didático para a Disciplina de Educação Física nas 8a series do
Ensino Fundamental
Palavras-chave: Conteúdos. Educação Física. Sistematização. Material didático.
Resumo: Neste artigo, o leitor terá a oportunidade de conhecer a nossa proposta que tem como
objetivo, discutir e elaborar de um Caderno Didático Pedagógico para as aulas de educação física
de oitavas séries do Ensino Fundamental, fruto de um longo período de estudo, experiências e
tentativas de criar suporte didático-pedagógico às aulas de educação física. Nesse sentido,
apresentaremos alguns aspectos que motivaram esta pesquisa, um levantamento histórico que
apresenta questões pretéritas para um entendimento do presente; classificação e estruturação
dos conteúdos: esporte, dança, ginástica, lutas, para o segmento ao qual se destina o Caderno,
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numa perspectiva teórico prática, fundamentos teóricos e encaminhamentos metodológicos que
orientam o ensino da disciplina de educação física. As discussões curriculares que nos
possibilitaram chegar a esse Caderno Pedagógico ocorreram através de um Grupo de Trabalho
em Rede - GTR e nos encontros de orientações no Programa de Desenvolvimento Educacional –
PDE, retomando constantemente a importância e o papel dos conteúdos disciplinares na
formação do nosso aluno de forma técnica, porém, contextualizada. O caderno foi construído,
implementado, experimentado e vivenciado. Encerramos com a nossa visão e avaliação do
mesmo relatando as experiências, resultados atingidos destacando a posição adotada em relação
à proposta curricular de educação física que buscamos construir.
Produção Didático-pedagógica
Título: Elaboração de Caderno Didático para a Disciplina de Educação Física nas 8a series do
Ensino Fundamental
Palavras-chave: Conteúdos; Educação Física; Sistematização; material didático.
Resumo: Por que é tão difícil a sistematização dos conteúdos da Educação Física e por que a
Escola Pública do Estado do Paraná não possui um material (livro) didático para as aulas de
Educação Física no Ensino Fundamental? A Educação Física no ensino fundamental é uma
disciplina onde as aulas acontecem basicamente na prática e os conteúdos são aplicados, de
maneira geral, por meio de aulas expositivas, através de contextualização (sócio-histórica ou não),
demonstração dos movimentos pelo professor e a execução e vivência prática do aluno. Em 1999
FREIRE já dizia que, “atualmente pode-se observar que ocorre algum desinteresse dos alunos
pelas aulas de Educação Física, pautados, sobretudo, pela falta de seqüência dos conteúdos
apresentados nas diferentes séries escolares”. Coll (1997), considera que a proposta para o
ensino escolar está pautado na organização curricular de conhecimentos que o aluno deve
aprender na escola: os conceituais, os procedimentais e os atitudinais. A ausência desta
organização nas aulas de Educação Física no Ensino Fundamental desfavorece o processo
ensino aprendizagem do aluno, porque se o mesmo muda de escola, de turma ou mesmo de
professor, a seqüência desse processo educativo muitas vezes se rompe. A proposta deste projeto
é colocar em discussão a necessidade e a forma de “sistematizar” os elementos articuladores e os
conteúdos estruturantes de Educação Física e possibilitar que o aluno também manuseie um
material didático teórico (conceitual) associando-os, através de textos e de ilustrações, permitindo
a conexão da aula prática, com professor em quadra, ao material teórico, proporcionando a
memorização e a visualização dos conteúdos a serem apropriados.
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DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: RONALDO PAZINATTO
ORIENTADOR: SERGIO ROBERTO CHAVES JUNIOR
IES: UFPR

Artigo
Título: Avaliação na Educação Física Escolar: um relato de experiência com a ressignificação do
processo avaliativo em conjunto com professores e alunos de um colégio estadual do município
de São José dos Pinhais-PR.
Palavras-chave: Práticas avaliativas; Instrumentos discriminatórios; Desempenho;
Resumo: A elaboração deste artigo tem como objetivo a reflexão e análise das práticas
avaliativas na disciplina de Educação Física no âmbito escolar. Observamos a constante
preocupação das ações dos Professores que carecem no dia-a-dia de novas discussões e
encaminhamentos buscando diferentes olhares de uma pedagogia que promova a inclusão e que
os processos e instrumentos discriminatórios sejam descartados, buscando dessa forma não
utilizar critérios como o desempenho físico decorrente de um modelo baseado no esporte de alto
rendimento no qual somente o exemplo seguido é do melhor desempenho. A avaliação do ensino
é um processo de coletar e analisar dados a fim de determinar o grau em que as metas
preestabelecidas foram atingidas e, daí, orientar a tomada de decisões em relação às atividades
didáticas seguintes. Logo, não tem um fim em si mesma, e se constitui como um meio de auxiliar
o processo de aprendizagem para averiguar ou mesmo detectar os avanços ou falhas, tanto dos
alunos como também dos professores, de modo a corrigi-los. Em muitas escolas e, por
conseqüência, nas aulas de Educação Física Escolar, verifica-se que, a avaliação é tida tanto para
os alunos como para os professores, um ato de se cumprir a lei, atender as normas da escola e
selecionar alunos para as competições esportivas.
Produção Didático-pedagógica
Título: Avaliação na Educação Física Escola: da teoria a prática pedagógica
Palavras-chave: Ensino-aprendizagem. Educação Física escolar. Práticas avaliativas. Avaliação
processual.
Resumo: A elaboração desta unidade didática tem como objetivo a reflexão e análise das práticas
avaliativas na disciplina de Educação Física no âmbito escolar. Observamos a preocupação
constante das ações dos Professores que carecem no dia-a-dia de novas discussões e
encaminhamentos buscando novos olhares de uma pedagogia que promova a inclusão. A
avaliação na Educação Física é a chance de verificar se o aluno aprendeu a conhecer o próprio
corpo, assim valorizando a atividade física como fator de qualidade de vida. Portanto, O mais
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correto é não se basear em um só padrão para todos, mas fazer um diagnóstico inicial para poder
acompanhar o desenvolvimento de cada aluno. Hoje a escola vive em constante mudança quer
seja no campo das ciências, da política, da tecnologia quanto no da educação. Neste quadro a
escola sofre muitos questionamentos: Que pessoa formar? Apenas um ser preocupado com si
mesmo com sua sobrevivência inserido em uma sociedade de consumo, sem questionamentos
sem saber qual é seu real papel, sem saber o porquê? Ou procuramos pessoas participativas que
se sentem responsáveis por uma sociedade mais justa e melhor? Assim objetivo é transformar o
espaço da escola e da sala de aula em ambientes nos quais professores e alunos possam
interagir num processo dinâmico em uma troca de experiências diárias. Diante desta realidade, o
entendimento que buscamos da prática avaliativa é embasada em uma teoria na qual a formação
do indivíduo seja concebida enquanto um processo histórico e social.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: ROSANGELA BRAATZ DA SILVA
ORIENTADOR: VANIA ROSCZINIESKI BRONDANI
IES: UNICENTRO

Artigo
Título: Dança folclórica: contribuição e socialização do educando
Palavras-chave: Dança Folclórica. Socialização. Educação Física.
Resumo: O PDE é um programa de formação continuada de docentes da SEED-PR no
engajamento de Instituições Públicas de Ensino Superior, nas diversas áreas do conhecimento do
Currículo Escolar. Este artigo procura mostrar os resultados da aplicação de uma proposta do
Ensino de Educação Física, cujo objetivo foi analisar a influência das Danças Folclóricas Alemãs,
Italianas e Tradicionais Gaúchas na formação cultural, verificar suas contribuições no processo de
socialização do educando e apresentar possibilidades de intervenção pedagógica na Educação
Física Escolar. A intervenção pedagógica foi aplicada na oitava série, turmas “C” e “D”, do Ensino
Fundamental, regular, vespertino, do Colégio Estadual Tancredo Neves - Ensino Fundamental e
Médio, no município de São João - PR. O trabalho teve como eixo estruturador a Dança
Folclórica, um dos conteúdos específicos das Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná,
apresentado como forma de manifestação cultural e de reconhecimento de sua importância na
memória da comunidade escolar, familiar e social. É relevante salientar que a valorização do tema
torna possível a reflexão da memória como suporte da identidade de um povo e do enraizamento
cultural, como elemento essencial para o desenvolvimento integral nos aspectos: afetivo,
cognitivo, físico, cultural e social. Acreditamos que o resultado dessa proposta diferenciada de
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trabalho em sala de aula tenha sido positivo, uma vez que, percebemos o interesse pelo resgate
cultural de valorização dos sujeitos. Nesta perspectiva, a dança possibilita aos alunos experiência
de vida social, por ser praticada de modo prazeroso e que pode ser usada como mola propulsora
para o seu desenvolvimento.

Produção Didático-pedagógica
Título: A dança folclórica como contribuição na socialização dos alunos de Ensino Fundamental
Palavras-chave: Dança; Folclore; Socialização; Educação Física.
Resumo: O foco da intervenção é trabalhar com o educando para que ele tenha consciência de
suas atitudes, gestos, ações cotidianas e postura, perante si e com os outros, a partir disso,
contribuir para o desenvolvimento de possibilidades de socialização, constituindo um sujeito
emancipado para que possa inter-atuar na sociedade. Com base nos estudos das danças
folclóricas e sua contribuição para a socialização do aluno de Ensino Fundamental, tem-se a
pretensão de reproduzir, criar e recriar coreografias coletivas com os alunos. Tendo como
condição primordial o envolvimento da família e da sociedade na qual eles estão inseridos. Cabe a
ressalva que esta proposta tem como fundamento refletir sobre os diversos aspectos culturais das
etnias alemãs e italianas, acrescida da influência da cultura gauchesca.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: ROSILENE TERESINHA MODESTI
ORIENTADOR: LUIS SERGIO PERES
IES: UNIOESTE

Artigo
Título: O jogo de xadrez como ferramenta interdisciplinar de ensino
Palavras-chave: Xadrez. Aprendizagem. Concentração. Comportamento, Interdisciplinaridade.
Resumo: Atualmente, as escolas vêm enfrentando grandes problemas no que se refere à evasão
e a repetência, bem como se observam baixos rendimentos em relação às avaliações oficiais por
parte dos alunos, junto às demais disciplinas. Assim, o presente estudo tem por objetivo geral
desenvolver através do jogo de xadrez procedimentos de concentração e atenção no sentido de
auxiliar no desempenho escolar de forma interdisciplinar. O mesmo caracterizou-se do tipo
descritivo exploratório. A população foi constituída de alunos que cursam o ensino fundamental no
ano de 2010. A amostra foi composta por alunos da 5ª série do turno matutino, com déficit de
aprendizagem e freqüentando a Sala de Apoio à Aprendizagem, escolhidos de forma intencional
conforme avaliação realizada na escola. O instrumento utilizado com os Professores foi uma
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entrevista composta por 04 perguntas no primeiro bloco, estas perguntas buscavam uma
caracterização dos alunos com questionamentos sobre grau de concentração, de sociabilização,
de indisciplina e de déficit de aprendizagem. Após a execução do projeto de intervenção na escola
foi aplicado o segundo bloco composto pelas mesmas perguntas e relacionando-as se houve ou
não um grau de desenvolvimento dos alunos. Os resultados obtidos foram condizentes com os
objetivos propostos e atenderam a intenção de confrontar as opiniões dos docentes antes e
depois da aplicação do projeto, onde se concluiu que este tipo de intervenção veio contribuir para
a aquisição da concentração, auxiliando na aprendizagem, na motivação dos alunos por melhorias
em relação às disciplinas na escola de forma interdisciplinar, constatou-se também que alterou o
relacionamento para melhor entre aluno x professor x funcionários, porém detectou-se que o
tempo de aplicação foi curto e que este tipo de atividade deveria ser aplicado para todas as
turmas de forma interdisciplinar e inclusiva.
Produção Didático-pedagógica
Título: Xadrez: O jogo de xadrez como ferramenta de ensino
Palavras-chave: Xadrez. Interdisciplinaridade. Aprendizagem.
Resumo: Atualmente, as escolas vêm enfrentando grandes problemas no que se refere à evasão
e a repetência, bem como se observam baixos rendimentos em relação às avaliações oficiais por
parte dos alunos, junto às demais disciplinas. Isto se apresenta claro na maioria das escolas
públicas, onde se constatam altos índices de alunos apresentando sintomas de desinteresse e
com problemas de indisciplina. Estarei desenvolvendo várias atividades relacionadas ao xadrez,
com metodologias diversificadas, com a finalidade de transformar este ambiente escolar e auxiliálos na aprendizagem, auxiliando na elevação da auto-estima promovendo o sucesso do aluno e
possibilitando sua permanência na escola. Através da prática do jogo de xadrez é possível
desenvolver a memorização e o raciocínio lógico dedutivo, despertando o interesse do aluno e
proporcionando uma aprendizagem prazerosa e lúdica. Neste sentido, o jogo do xadrez se
configura como uma das alternativas pedagógicas que pode ser usado na organização do
trabalho da Educação Física, promovendo a interdisciplinaridade com as disciplinas de Português,
Matemática, Geografia, História e Artes. Tendo como objetivo desenvolver através do jogo de
xadrez procedimentos de concentração e atenção no sentido de auxiliar no desempenho escolar
de forma interdisciplinar.
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DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: ROZANGELA MENDES CASALI
ORIENTADOR: GUSTAVO ANDRE BORGES
IES: UNIOESTE

Artigo
Título: A Dança na Escola: possibilidades e desafios.
Palavras-chave: Educação Física; corporeidade; dança; gênero.
Resumo: Na educação física, no que tange a dança, ainda vem sendo pouco trabalhada devido a
vários fatores. Dentre eles destacamos: a supervalorização da competição e do esporte, as
relações de gênero, a diversidade cultural e religiosa, a desigualdade social, entre outros. Ciente
desta necessidade, o grande desafio do projeto foi propiciar aos alunos do ensino médio um
autoconhecimento corporal, de suas inúmeras possibilidades e formas de expressões através da
dança. O projeto envolveu 33 alunos do 2º ano do ensino médio do Colégio Estadual Padre Réus,
em Pérola D’Oeste, Paraná. As atividades foram planejadas em várias etapas. Desde uma
reflexão teórica sobre a dança e os preconceitos nela existentes, até a construção de um festival
de dança no Colégio. Grande foram os avanços obtidos pelos alunos, tanto na sua expressão,
como nos gestos de se relacionar com os colegas e professores, tornaram-se mais desinibidos,
criativos, calmos, demonstrando gentilezas. Finalmente, as atividades realizadas possibilitaram a
eles novas reflexões e aprofundamentos das práticas corporais que integram a dança, a
sexualidade e as relações de gênero, fazendo análise entre as diferentes formas de preconceitos,
de gênero e sexualidade, em relação às práticas corporais de movimento, levando-os a
compreender dança como uma manifestação da cultura corporal de movimento, sendo um
conteúdo essencial a ser trabalhado na escola.

Produção Didático-pedagógica
Título: Dançando Forró: uma possibilidade nas aulas de educação física
Palavras-chave: Educação Física. Corporeidade. Dança.
Resumo: Na educação física escolar, a dança ainda vem sendo pouco trabalhada devido a vários
fatores. Dentre eles destacamos a supervalorização da competição e do esporte, as relações de
gênero, a diversidade cultural e religiosa, a desigualdade social, entre outros. A dança é um dos
conteúdos da cultura corporal de movimento que deve ser desenvolvida na escola na perspectiva
de superar essas dificuldades. Com ela pode-se levar os alunos a conhecerem seu corpo, os
ritmos, a expressão corporal, além de si próprios e os outros. Ao explorarem o mundo da emoção,
da sensibilidade e da imaginação através do corpo e da dança, os alunos podem também explorar
outros sentidos como a percepção do mundo e do respeito às diferenças culturais e sociais.
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Ciente desta necessidade, o grande desafio desta proposta de trabalho é propiciar aos alunos e
aos professores, um processo de autoconhecimento e tomada de consciência de suas inúmeras
possibilidades de expressão corporais, tornando-os desinibidos, espontâneos, criativos e
tolerantes, no sentido de adquirir uma visão diferenciada do corpo e, fundamentalmente,
diminuindo as diferentes formas de preconceitos. Finalmente, procurar subsidiar o professor de
educação física para as suas práticas pedagógicas, promovendo e elevando a dança a um lugar
de destaque em suas aulas, no qual poderá permanecer dentro das suas vivências e práticas
escolares.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: ROZELI PIZZATTO
ORIENTADOR: CARMEM ELISA HENN BRANDL
IES: UNIOESTE

Artigo
Título: A Educação Física e a prática pedagógica participativa.
Palavras-chave: Prática pedagógica; aprendizagem; construção; cooperação; coletividade.
Resumo: A metodologia do ensino é fundamental para aprendizagem, cada disciplina pode
requerer métodos específicos, mas todos devem orientar o estudante a participar ativamente das
atividades. Na Educação Física temos o privilégio de contar com a maioria dos alunos que gostam
de participar das atividades que são características da área. O problema está em como essas
atividades estão sendo propostas ao grupo de alunos. O tipo de experiência que o educando está
recebendo nas aulas de Educação Física tem ênfase na reprodução e na repetição. Ele deve
reproduzir idéias e aceitar as decisões ditadas pelo professor, que se limita a expor e analisar. As
práticas pedagógicas pautadas na pedagogia diretiva são importantes na aquisição do
conhecimento, porém, não podemos utilizar apenas e tão somente essa concepção de ensino,
com o risco de não oportunizar ao aluno uma experiência de trabalho autônomo. A partir dessas
constatações verificadas em aulas de Educação Física, o presente artigo busca apontar ações
pautadas na prática pedagógica participativa com o objetivo de ressignificar a disciplina de
Educação Física, investigando de que forma o professor pode redimensionar sua prática trazendo
para a sua sala de aula uma forma de ensinar na qual os alunos tenham oportunidade de
participação efetiva na construção do seu conhecimento.
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Produção Didático-pedagógica
Título: Jogos: ricas oportunidades para dar sentido e significado à aprendizagem
Palavras-chave: Prática pedagógica participativa; jogos e brincadeiras; autonomia; construção do
conhecimento.
Resumo: A finalidade da escola é promover a formação integral dos alunos, desenvolvendo no
indivíduo a capacidade e a iniciativa de buscar por si mesmo novos conhecimentos, a autonomia
intelectual, a liberdade de pensamento e de expressão. Para que isso se efetive é necessário que
o professor repense comportamentos e atitudes, reavalie o processo de ensino-aprendizagem do
qual é responsável. É nesta perspectiva que organizamos este material didático, que trata do
ensino-aprendizagem a partir de práticas pedagógicas participativas. Tem como objetivo socializar
textos e sugestões de jogos e brincadeiras com os Professores da Rede Pública Estadual de
Ensino, para que os mesmos possam refletir e redimensionar o trabalho desenvolvido em sala de
aula. A organização se deu a partir da elaboração de dois textos que poderão auxiliar o professor
na reflexão de suas práticas pedagógicas, e, na sequencia, apresentou-se sugestões de
atividades, bem como orientação metodológica para aplicação das mesmas. Na prática
pedagógica participativa a diferença está em como a atividade é proposta aos alunos. O modo de
transmitir as situações, os problemas, os desafios, as reflexões, devem deixar espaço para o jogo
das ações, abrindo aos alunos a possibilidade de agirem autonomamente, visando à criatividade,
à comunicação e à cooperação.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: RUBENS VAZ CARVALHO
ORIENTADOR: ILSE LORENA VON BORSTEL GALVAO DE QUEIROS
IES: UNIOESTE

Artigo
Título: A Importância dos Jogos e Brincadeiras na Educação Física Escolar e Lazer na Escola
Palavras-chave: jogos e brincadeiras; educação; educação física; escola.
Resumo: O presente estudo consiste no trabalho de conclusão de curso do Programa de
Desenvolvimento Educacional do Paraná - PDE, área de concentração Educação Física. Nele
buscamos refletir/aprofundar conhecimentos sobre a importância do conteúdo jogos e brincadeiras
na Educação Física e no contraturno escolar, considerando que este conhecimento deve ser
também um instrumento de apropriação de saberes relacionados à motricidade, podendo
contribuir significativamente para o êxito escolar e desenvolvimento integral dos alunos. Consiste
na combinação de uma pesquisa bibliográfica e empírica, assim, o estudo aborda uma

Educação Física 2009
fundamentação teórica sobre as seguintes temáticas: brincar e jogar para educar; implicações do
brincar no desenvolvimento do ser humano; e jogos e brincadeiras na Educação Física e lazer na
escola. Relata também a implementação de atividades na escola realizada, onde o público alvo
foram alunos de 5ª série, de um colégio estadual da cidade de Jesuítas, que contemplou as
seguintes atividades: realização de uma pesquisa de campo com os alunos, o instrumento
utilizado foi um questionário, os resultados foram analisados através da estatística descritiva.
Outrossim, foram desenvolvidas aulas para estes alunos no contraturno escolar sobre jogos e
brincadeiras, o instrumento de coleta de dados foi um relatório. Além disso, foi realizado um
diagnóstico avaliativo sobre o desenvolvimento destas aulas. O instrumento utilizado foi um
questionário, os resultados foram

analisados através da estatística descritiva. Este trabalho,

possibilitou aprofundar, discutir e vivenciar com os alunos sobre a importância e diversidades de
jogos e brincadeiras,

compreendendo melhor sua relevância no seu desenvolvimento motor,

cognitivo, e afetivo-social contribuindo na sua formação.

Produção Didático-pedagógica
Título: A Importância dos Jogos e Brincadeiras no Ensino da Educação Física Escolar
Palavras-chave: jogos e brincadeiras, desenvolvimento dos alunos, educação física escolar
Resumo: A valorização da relação entre lúdico, recreação e Educação Física se evidência
atualmente, devido principalmente ás suas características contemporâneas, como: ingresso da
criança e do adolescente, cada vez mais precoce e por muito mais tempo, nas instituições
voltadas para elas. Porém, nesses espaços, o brincar é muitas vezes, desvalorizado em relação a
outras atividades consideradas mais produtivas. A maioria das instituições que oferece serviços na
área da Educação Física tem como finalidade exclusiva o esporte, seguindo os princípios de maior
rendimento e produtividade, ou seja, busca-se principalmente o resultado/produto e não o
processo formativo na vivência das atividades. No âmbito específico da Educação Física escolar,
observa uma prática pedagógica tradicional excessivamente formal, norteada por ações rígidas e
disciplinadoras no ensino de movimentos padronizados como os de maior eficácia, acreditando
que a imitação e a repetição de movimentos, são indispensáveis para o processo de ensino das
práticas corporais, ocorrendo, muitas vezes, a repressão do movimento, de ideias, e emoções nas
expressões corporais das pessoas. Neste trabalho procurar-se-á buscar e ampliar conhecimentos
sobre o conteúdo estruturante jogos e brincadeiras, visando ao trabalho lúdico e recreativo,
refletindo e discutindo sobre seus significados, características, e possibilidades de concretização,
especialmente, no que diz respeito, a Educação Física Escolar. O intuito é subsidiar uma prática
pedagógica mais humana, sensível e prazerosa nos saberes da cultura corporal, em consonância
com a realidade educacional, no sentido de contribuir para êxito escolar do aluno e para seu
desenvolvimento integral.
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DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: SANDRA MARI FALAT TORTATO
ORIENTADOR: NEIVA LEITE
IES: UFPR

Artigo
Título: A Educação Física Escolar como promoção de qualidade de vida
Palavras-chave: exercício físico; alimentação saudável; qualidade de vida.
Resumo: Desde o inicio de sua existência, o ser humano sempre praticou atividades físicas, seja
como forma de defesa ou sobrevivência. Com o passar do tempo as atividades humanas sofreram
grande transformações, assim como sua forma de expressão e movimento. A vida moderna nos
proporcionou maior praticidade e conforto o que nos deixa mais felizes. As pessoas querem mais
comodidade e tentam o tempo todo diminuir o esforço, físico das atividades diárias. Segundo
Helman (1994), todo esse aumento, da automatização na sociedade gerou as chamadas doenças
da civilização moderna.
Produção Didático-pedagógica
Título: Educação Física escolar como promoção de qualidade de vida
Palavras-chave: atividade física, saúde, qualidade de vida
Resumo: Com este conteúdo pretende-se proporcionar aos alunos conhecer o seu corpo através
de atividade física e hábitos saudáveis de vida. A pratica de atividade física é considerada parte
integrante do desenvolvimento do ser humano. Por meio da Educação Física, dos jogos e dos
esportes, cada individuo utiliza e desenvolve o seu físico e sua motricidade, o que atua direta e
indiretamente nos aspectos motores, afetivo e cognitivo. Existe evidências científicas de que um
estilo de vida ativo, melhora tanto a motricidade quanto a sua personalidade, pois causa bem
estar e melhora a auto estima, e consequentemente a saúde.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: SANDRA REGINA DE MORAES
ORIENTADOR: GUSTAVO ANDRE BORGES
IES: UNIOESTE

Artigo
Título: Jogos Cooperativos: uma proposta coeducativa
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Palavras-chave: Jogos cooperativos; gênero; coeducação.
Resumo: O objetivo deste artigo é relatar as experiências vivenciadas por meninos e meninas no
decorrer da prática pedagógica desenvolvida nas aulas de Educação Física, buscando observar
como se estabeleceram as relações de gênero nessas aulas a partir do uso dos jogos
cooperativos como uma proposta coeducativa. Para atingir tais propósitos, realizou-se uma
intervenção pedagógica nas 5ª e 6ª séries do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Marcos
Cláudio Schuster, do município de Cascavel/PR. A proposta foi realizada através das seguintes
etapas: conhecimentos preexistentes dos alunos sobre o assunto; atividades e jogos cooperativos
distribuídos em 20 horas/aula, oportunizando a meninas e meninos um aprendizado conjunto, de
forma a refletirem sobre suas ações e relações presentes nestas aulas com as estabelecidas
socialmente, o que possibilitou registrar suas falas e categorizá-las por gênero. Os jogos
cooperativos coeducativos contribuíram para a aproximação entre meninas e meninos,
possibilitando as mesmas vivências corporais, porém, quando envolviam modalidades esportivas,
os meninos apresentaram comportamentos individualistas e falas preconceituosas. Isso indica a
necessidade de efetivar ações coeducativas nas aulas de Educação Física, por meio de práticas
pedagógicas que permitam questionar e reconstruir as idéias sobre o feminino e o masculino
estabelecidas em nossa sociedade. Finalmente, espera-se, com este relato de experiência, que
outros professores/as de educação física proporcionem as mesmas oportunidades de movimentos
para que meninos e meninas possam construir relações com equidade, aproveitando e
completando o que ambos têm de melhor.
Produção Didático-pedagógica
Título: Jogos Cooperativos em aulas co-educativas
Palavras-chave: Jogos cooperativos; gênero; co-educação.
Resumo: A sociedade ocidental contemporânea tem sido marcada pelo consumo excessivo de
bens e pela valorização da individualidade. Nesse mundo, os homens são privilegiados e exercem
seu poder nos diferentes campos de atuação na sociedade. As atividades esportivas apresentam
essas duas marcas, em que a competição e a individualidade masculinas se sobrepõem à
cooperação e coletividade feminina. As aulas de educação física na escola acabam por evidenciar
essas características, quando a competição acentua as desigualdades entre os gêneros. Uma das
alternativas para atenuar as desigualdades entre os gêneros são as aulas envolvendo os jogos
cooperativos. Esta unidade didática pretende contribuir, por meio dos jogos cooperativos, com a
prática docente no sentido de desmistificar as relações de gênero presentes nas aulas de
educação física, propondo outro olhar a essa prática, a fim de transformá-las em ações
pedagógicas conjuntas que favoreçam a co-educação.
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DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: SELMA MARIA DE MELLO
ORIENTADOR: ARESTIDES PEREIRA DA SILVA JUNIOR
IES: UNIOESTE

Artigo
Título: Jogos e Brincadeiras: possibilidade do corpo em movimento no Ensino Médio
Palavras-chave: Jogos; Brincadeiras; Vivências.
Resumo: O presente artigo tem como objetivo identificar como se caracterizavam os jogos e
brincadeiras na infância e adolescência dos avôs ou pais dos alunos do 3º ano do Ensino Médio,
do Colégio Estadual Senador Attílio Fontana, bem como apresentar os resultados do
desenvolvimento do projeto de implementação. Participaram desse estudo, 12 (doze) alunos, na
primeira parte (aplicação de questionário com familiares) e,18 (dezoito) alunos, na segunda parte
(implementação do projeto). A primeira parte consistiu na aplicação de um questionário
semiestrururado de investigação sobre o universo cultural dos familiares dos alunos, em relação
aos Jogos e Brincadeiras que vivenciaram na infância e adolescência. Após esse momento,
foram analisados e tematizados os Jogos e Brincadeiras, dentre os quais preponderam os Jogos:
de Peteca, de Bets, de Queimada e a Brincadeira de Esconde-esconde, tornando-se objeto de
estudo na segunda parte (implementação). Para o desenvolvimento das atividades, foram
utilizadas aulas teóricas e práticas, que objetivavam estimular, no pensamento do aluno, a
reflexão e criticidade, levando-se em consideração as diferenças culturais e sua influência na
formação dos indivíduos. Nesse sentido, o resgate dessas atividades, desenvolvidas com pessoas
mais velhas (avós ou pais), trouxe ferramentas reais para o ambiente escolar, as quais buscavam
uma compreensão mais elaborada do contexto dos Jogos e Brincadeiras, em relação à realidade
atual, tornando-se, com isso, fonte de pesquisa, estudos, reflexões e de vivência prática.
Considerou-se, também, que o desenvolvimento do referido projeto possibilitou a interação dos
alunos com seus familiares, assim como uma prática de maneira contextualizada no processo
ensino-aprendizagem.
Produção Didático-pedagógica
Título: Jogos e Brincadeiras: sugestões de vivências práticas para o ensino médio
Palavras-chave: Educação Física; jogos; brincadeiras; ludicidade.
Resumo: Os jogos e as brincadeiras são conteúdos essenciais para compreendermos como o
corpo, o movimento e as práticas corporais se inserem numa dinâmica igualitária de cultivo e
significados que norteia as ações humanas, tendo um subsídio importante para a constituição das
práticas pedagógicas da Educação Física no interior da escola. Também, são conteúdos
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considerados fonte de transmissão de culturas populares, sendo imprescindíveis para o
desenvolvimento humano. Neste sentido, Freire ( 1994) admite que o ser humano por ser lúdico,
o jogo é essencial a sua existência; Desta forma, percebendo a necessidade de um processo
interativo e dinâmico, estamos propondo nesta Unidade Didática, sugestões de atividades, com o
conteúdo estruturante Jogos e Brincadeiras para alunos do Ensino Médio, objetivando apresentar
aos professores de Educação Física, diversas possibilidades de vivências para serem
desenvolvidas nas aulas de Educação Física. As atividades serão apresentadas da seguinte
forma: nome da atividade, objetivo(s), local, materiais, número de alunos, descrição
(desenvolvimento) e avaliação. Tais atividades deverão ser fundamentadas, através das
abordagens críticas que permeiam a Educação Física Escolar, possibilitando, com isso, aos
professores e alunos, uma reflexão sobre suas diferentes formas de aplicação e avaliação.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: SERGIO COSTA RICCITELLI
ORIENTADOR: DOURIVALDO TEIXEIRA
IES: UEM

Artigo
Título: O Xadrez Como Conteúdo da Educação Física Escolar
Palavras-chave: Educação Física. Xadrez. Pedagógico.
Resumo: Esse artigo teve como objetivo relatar como foi a aplicação do projeto de intervenção
pedagógica no Colégio Estadual Vinícius de Morais, em Maringá-PR, ocoorrida no segundo
semestre de 2010. O tema escolhido foi o xadrez nas aulas de Educação Física. O estudo
procurou apresentar as contribuições proporcionadas pelo xadrez, principalmente no âmbito
escolar. O programa desenvolvido procurou demonstrar ao aluno que as aulas de Educação
Física não se restringem apenas às atividades motoras e mais tradicionais, e que além dessas
atividades, outros conteúdos também podem ter um espaço importante nas aulas.
Produção Didático-pedagógica
Título: O Xadrez Como Instrumento Pedagógico nas Aulas de Educação Física
Palavras-chave: Xadrez. Educação Física. Diretrizes. Pedagógico.
Resumo: Esta unidade didática tem como objetivo contribuir com o ensino do xadrez nas aulas de
Educação Física, proporcionando uma fonte de pesquisa a ser utilizada pelos professores. Ela foi
elaborada seguindo uma sequência do ensino do xadrez, iniciando com seu surgimento, passando
pelas regras (movimento das peças e jogadas).Ela contém também um capítulo sobre notação
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algébrica, que têm como objetivo fazer com que o aluno possa analisar uma partida jogada
anteriormente e assim possa verificar seus erros, procurando não repetí-los.Esse material
elaborado apresenta também uma sequência de exercícios, onde ao tentar resolvê-los o aluno
começa a estudar e analisar entre as várias possibilidades, qual a melhor.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: SIDNEI DA SILVA MENDES
ORIENTADOR: MIGUEL A. DE FREITAS JR
IES: UEPG

Artigo
Título: A preferência pelo futebol nas aulas de Educação Física
Palavras-chave: Educação Física. Futebol. Motivos
Resumo: Este estudo relata o desenvolvimento e os resultados obtidos através do Projeto PDE
realizado numa escola pública do município de Imbaú/PR, no segundo semestre de 2010. Teve o
objetivo de verificar os motivos que levam os alunos à preferência pela prática do futebol nas
aulas de Educação Física. A metodologia utilizada para sua efetivação foi a pesquisa qualitativa e
exploratória junto a 121 alunos de 5ª e 6ª séries do Ensino Fundamental de ambos os sexos,
participantes ativos da disciplina de Educação Física. Os resultados indicaram que os motivos
mais significativos para a preferência dos alunos pela prática do futebol foram o fato de se
divertirem jogando (49%), e de se inspirarem em algum jogador ou jogadora famosos (66%).
Percebeu-se que o futebol não é apenas uma prática lúdica preferida somente nas aulas de
Educação Física, mas também fora da escola, durante o tempo livre dos alunos.

Produção Didático-pedagógica
Título: A Relação Futebol e Mídia
Palavras-chave: Futebol. Mídia. Esporte.
Resumo: O futebol no Brasil se tornou um fenômeno social abordado por muitos autores. Neste
trabalho pretendemos refletir sobre “a relação futebol e mídia”, destacando a importância de cada
um destes elementos para a transformação do nosso cotidiano. Apesar da grande popularidade, o
futebol mascara problemas como a violência, o racismo e o exagerado interesse econômico.
Nossa proposição para este trabalho é abordar o tema, a partir de um enfoque histórico sobre a
relação do futebol e mídia, procurando abordar suas influências no imaginário coletivo,
principalmente no que se refere à prática do profissional de Educação Física na escola. A
sensação de poder que o futebol nos dá e também o poder exercido sobre nós brasileiros, através
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do futebol, pela mídia. Para isto, vamos inicialmente recapitular o percurso histórico percorrido por
estes dois fenômenos sociais, buscando identificar o momento em que houve uma fusão entre
eles e as principais conseqüências dessa união. Dentro dos vários temas que emergem da análise
deste objeto destaca-se: 1) a questão do racismo que permeou o futebol desde seu início até os
dias atuais; 2) o interesse econômico existente por trás do grande negócio que é o futebol e 3) a
violência que freqüenta os campos de futebol, a qual se manifesta diretamente através das
torcidas e também nas quadras durante as aulas de Educação Física. O futebol se tornou ao
longo do tempo no Brasil, o esporte mais praticado e de maior destaque na mídia. Não apenas
isso, também se tornou uma paixão dos brasileiros.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: SIDNEY FERNANDES CASTILHO
ORIENTADOR: NILSON ROBERTO MOREIRA
IES: UEM

Artigo
Título: A educação física e o xadrez como meio no auxílio de alunos na 8ª série com dificuldades
na matemática
Palavras-chave: jogo de xadrez; habilidades cognitivas; aprendizagem escolar.
Resumo: O presente estudo teve como objetivo principal verificar se alunos envolvidos com o
jogo de xadrez no seu dia-a-dia escolar poderiam apresentar melhoras na aprendizagem e
colaborar na sua transposição do ensino fundamental para o ensino médio, em conseqüência do
desenvolvimento

das

habilidades

cognitivas;

(atenção,

concentração,

raciocínio

lógico,

organização, tomada de decisão, etc.), através de práticas enxadrísticas. Também colocou-se nos
objetivos específicos a interdisciplinaridade e a motivação através da prática do jogo de xadrez,
possibilitando assim a permanência do educando na escola. Nas práticas, além do já
apresentado, teve os jogos enxadríscos e apresentação de algumas variantes do jogo de xadrez.
Foram envolvidos 11 alunos de ambos os sexos, sendo cinco meninas e seis meninos, todos
cursando a oitava série do ensino fundamental no Colégio Estadual Silvio Magalhães Barros Ensino Fundamental e Médio - Maringá-Paraná. Implementou-se nesta escola durante o segundo
semestre escolar do ano de 2010, com aulas práticas e teóricas, o jogo de xadrez, partindo
sempre do mais simples ao complexo. Neste período, foram desenvolvidas várias atividades
enxadrísticas, bem como diversas variantes do mesmo. Utilizou-se na coleta e tratamento de
dados, o método clínico Piaget, através de entrevistas realizadas com os alunos participantes,
verificando uma melhora na aprendizagem na disciplina de matemática, bem como no
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comportamento disciplinar. O resultado mostrou a relevância do jogo de xadrez no âmbito escolar
como ferramenta pedagógica no auxílio à aprendizagem do educando.
Produção Didático-pedagógica
Título: A educação física e o xadrez como meio no auxílio de alunos na 8ª série com dificuldades
na matemática
Palavras-chave: Xadrez; cognitivo; ferramenta pedagógica.
Resumo: O presente material didático apresenta-se como uma ferramenta pedagógica para
auxiliar no desenvolvimento de aulas de xadrez, com o objetivo de ser uma fonte de pesquisa a
ser utilizada pelos professores. Este material apresenta algumas variantes que exigirão um grau
maior nas habilidades referentes ao cognitivo. Sistematizamos de acordo com a dificuldade: do
fácil ao complexo. O material didático está dividido em: historicidade e lendas; tabuleiro;
fundamentação; registro de posição; casos de empate; jogos pré-enxadrísticos e algumas
variantes do jogo de xadrez.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: SILVANA CASALI
ORIENTADOR: ROSELI TEREZINHA SELICANI TEIXEIRA
IES: UEM

Artigo
Título: O jogo de xadrez aproximando aluno, escola e família
Palavras-chave: Aluno. Escola. Família. Jogo de xadrez.
Resumo: Tanto a família quanto a escola têm como objetivo educar crianças e adolescentes, por
isso, parece evidente que ambas devam manter uma relação de proximidade e cooperação,
porém, o que parece tão óbvio não ocorre de fato. Diante desta perspectiva, há necessidade de se
fazer um estudo para analisar e propor estratégias visando essa aproximação. O objetivo desta
pesquisa é possibilitar a aproximação da família e da escola por meio da vivência prática do jogo
de xadrez, a proposta de utilizar esse jogo se deu por suas características, pois, pode ser
praticado por todos, independentes das condições físicas e de idade. Será realizada uma
pesquisa qualitativa, descritiva, tendo como instrumento de coleta de dados um questionário misto
orientado por Hill (2002) que será aplicado à pais e alunos. Farão parte da pesquisa os 30 alunos
das 5ª séries do Colégio Estadual Professor Darcy José Costa, a participação é voluntária e
realizada no contra turno, onde será ensinado o jogo de xadrez, abordando os conteúdos: a
história do xadrez, o tabuleiro, as peças e suas movimentações, o xeque e o xeque–mate, a
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notação da partida, movimentações especiais e dicas importantes para jogar xadrez. Depois
dessa aprendizagem, os mesmos atuarão como multiplicadores, repassando o que lhe foi
ensinado à seus familiares. Para encerramento de projeto será realizada uma tarde festiva
denominada “Xadrez em família” que consiste no jogo de xadrez entre os alunos participantes do
projeto e seus familiares na escola. Espera-se com este estudo aproximar escola/família e
família/escola superando as dificuldades, atuando juntas para o desenvolvimento pleno do
aluno/filho.

Produção Didático-pedagógica
Título: O jogo de xadrez aproximando aluno, escola e família
Palavras-chave: Aluno. Escola. Família. Jogo de xadrez.
Resumo: Tanto a família quanto a escola têm como objetivo educar crianças e adolescentes, por
isso, parece evidente que ambas devam manter uma relação de proximidade e cooperação,
porém, o que parece tão óbvio não ocorre de fato. Diante desta perspectiva, há necessidade de se
fazer um estudo para analisar e propor estratégias visando essa aproximação. O objetivo desta
pesquisa é possibilitar a aproximação da família e da escola por meio da vivência prática do jogo
de xadrez, a proposta de utilizar esse jogo se deu por suas características, pois, pode ser
praticado por todos, independentes das condições físicas e de idade. Será realizada uma
pesquisa qualitativa, descritiva, tendo como instrumento de coleta de dados um questionário misto
orientado por Hill (2002) que será aplicado à pais e alunos. Farão parte da pesquisa os 30 alunos
das 5ª séries do Colégio Estadual Professor Darcy José Costa, a participação é voluntária e
realizada no contra turno, onde será ensinado o jogo de xadrez, abordando os conteúdos: a
história do xadrez, o tabuleiro, as peças e suas movimentações, o xeque e o xeque-mate, a
notação da partida, movimentações especiais e dicas importantes para jogar xadrez. Depois
dessa aprendizagem, os mesmos atuarão como multiplicadores, repassando o que lhe foi
ensinado à seus familiares. Para encerramento de projeto será realizada uma tarde festiva
denominada “Xadrez em família” que consiste no jogo de xadrez entre os alunos participantes do
projeto e seus familiares na escola. Espera-se com este estudo aproximar escola/família e
família/escola superando as dificuldades, atuando juntas para o desenvolvimento pleno do
aluno/filho.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: SILVIA FRANCISLEY MORIAL
ORIENTADOR: ANA CLAUDIA SALADINI
IES: UEL
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Artigo
Título: Avaliando numa perspectiva construtivista.
Palavras-chave: Educação Física; ensino; aprendizagem; avaliação.
Resumo: O presente artigo relata o trabalho desenvolvido no Colégio Estadual Heitor Cavalcanti
de Alencar Furtado com os alunos da oitava série A na cidade de Apucarana; este trabalho é parte
integrante do PDE (Programa de Desenvolvimento Educacional) do Estado do Paraná e tem como
objetivo principal investigar o processo avaliativo nas aulas de Educação Física, tendo em vista
uma fundamentação teórica construtivista. Para tanto, selecionamos de acordo com Palma et al
(2008) o eixo, o movimento e a saúde e destacamos o conteúdo “exercício físico e sua relação
com a saúde”, investigando o conhecimento que os alunos possuíam, problematizando estes
conhecimentos e reestruturando-os. Como tarefa final, os alunos construíram uma reportagem
abordando o conteúdo ensinado e aprendido. Avaliando desta forma pode-se contribuir para que a
Educação Física auxilie o aluno a construir e compreender a sua motricidade.

Produção Didático-pedagógica
Título: Avaliação nas aulas de Educação Física
Palavras-chave: Educação Física, ensino, aprendizagem e avaliação
Resumo: Historicamente e, considerando a influência do pensamento médico, militar e
desportivo, a disciplina de Educação Física esteve durante muito tempo voltada a aplicar testes,
levantar medidas, selecionar e classificar os alunos. Atualmente, este não é mais o seu objetivo.
De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais, os alunos devem se apropriar e compreender
os conhecimentos historicamente acumulados, utilizando-os no seu cotidiano demonstrando assim
a sua capacidade de liberdade e autonomia. Portanto, essa disciplina não deve mais ocupar-se
unicamente com o movimento feito pelo ser humano. Deve preocupar-se em explicar o ser
humano que se movimenta. O objetivo deste material é investigar e propor a avaliação de um
conteúdo específico da Educação Física (exercício físico e saúde), tendo em vista uma concepção
construtivista para a ação docente. Será aplicado da seguinte forma: iniciaremos com o conteúdo
específico: exercício físico e saúde, observando o conhecimento que os alunos possuem,
problematizando os conhecimentos e reestruturando-os. Finalmente os alunos irão construir uma
reportagem abordando o conteúdo ensinado e aprendido. Compreende-se que avaliando desta
forma poderemos contribuir para que a Educação Física auxilie o aluno a construir e compreender
sua motricidade.
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DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: SILVIO LUIS DIAS ASSUNUMA
ORIENTADOR: VIDAL PEREZ
IES: FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DO PARANÁ

Artigo
Título: A Trilha nas aulas de Educação Física
Palavras-chave: Trilhas. Meio Ambiente. Educação Física.
Resumo: O trabalho está voltado para o tema Trilhas na Educação Física, permeando pela
análise histórica desde a chegada desta modalidade ao Brasil, a tipologia, os níveis e a relação
com o Meio Ambiente. Trabalha com a valorização e a conscientização da trilha em ambientes
naturais para que haja o respeito e a relação harmoniosa do esporte com a Ecologia. Sua
relevância ocorre devido à utilização constante da caminhada pelo ser humano, porém a sua não
visualização como meio de atividade física, procurando assim demonstrar a significância deste
exercício. O desenvolvimento metodológico ocorreu com a proposição inicial de reunião
pedagógica com o colegiado para inicializar a implementação, seguindo com palestras sobre Meio
Ambiente e Primeiros Socorros, trabalhos de condicionamento físico, mapeamentos das trilhas,
explanações orais diversas, trabalhos em grupos, registros através de fotos e a realização efetiva
da prática da trilha, finalizando com a proposta de adaptação e inserção na grade curricular do
esporte de aventura. Em várias atividades propostas estabelece uma relação interdisciplinar
demonstrando que a disciplina pode estar aliada a outras para sua eficácia e conhecimento com
elaboração peculiar. Permite o entendimento e aplicação de atividades diferenciadas nesta
temática podendo assim ser aplicadas nas aulas de Educação Física com adaptações
necessárias ao ambiente escolar. Após a aplicação de todas as ações desenvolvidas percebeu-se
a aceitação pelos alunos da modalidade esportiva, em especial pela presença da convivência
cotidiana naquela localidade. As atividades sendo diferenciadas e adaptadas promoveram
aprendizagens significativas e relevantes, onde futuramente podem ser adaptadas de acordo com
a realidade abordada na comunidade.
Produção Didático-pedagógica
Título: A Trilha Nas Aulas de Educação Física
Palavras-chave: Trilhas. Meio Ambiente. Educação Física.
Resumo: O trabalho está voltado para o tema Trilhas na Educação Física, permeando pela
análise histórica desde a chegada desta modalidade ao Brasil , a tipologia, os níveis e a relação
com o Meio Ambiente. Trabalha com a valorização e a conscientização da trilha em ambientes
naturais para que haja o respeito e a relação harmoniosa do esporte com a Ecologia. Sua
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relevância ocorre devido à utilização constante da caminhada pelo ser humano, porém a sua não
visualização como meio de atividade física, procurando assim demonstrar a significância deste
exercício. O desenvolvimento metodológico ocorrerá com a proposição inicial de reunião
pedagógica com o colegiado para inicializar a implementação, no seguindo com palestras sobre
Meio Ambiente e Primeiros Socorros, trabalhos de condicionamento físico, mapeamentos das
trilhas, explanações orais diversas, trabalhos em grupos, registros através de fotos e a realização
efetiva da prática da trilha, finalizando com a proposta de adaptação e inserção na grade curricular
do esporte de aventura. Em várias atividades propostas estabelece uma relação interdisciplinar
demonstrando que a disciplina pode estar aliada a outras para sua eficácia e conhecimento com
elaboração peculiar. Permite o entendimento e aplicação de atividades diferenciadas nesta
temática podendo assim ser aplicadas nas aulas de Educação Física com adaptações
necessárias ao ambiente escolar.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: SIMONE APARECIDA KAIBERS
ORIENTADOR: CARMEM ELISA HENN BRANDL
IES: UNIOESTE

Artigo
Título: A importância da dimensão teórica e prática para valorização da disciplina de educação
física.
Palavras-chave: Educação Física; Prática Pedagógica; relação teoria e prática.
Resumo: Esse trabalho buscou a valorização das dimensões teórica e prática nas aulas de
Educação Física através da aplicação dos Jogos Pré-desportivos. O objetivo desse estudo então
foi analisar se uma proposta de trabalho organizado e sistematizado dos conteúdos, nas
dimensões teórica e prática iriam contribuir para que os alunos desenvolvessem uma consciência
da importância da Educação Física valorizando-a como componente curricular. A metodologia
constou de pesquisa bibliográfica, elaboração de Material Didático e implementação do material
aos alunos de 5ª séries pertencentes a um Colégio da cidade de Cascavel. Os resultados foram
pautados na avaliação, realizada junto aos alunos, através de questionário, que demonstrou
resultados positivos do projeto desenvolvido. Os alunos relataram a importância das aulas de
Educação Física tanto na dimensão teórica quanto na prática. A aprendizagem ocorreu também
devido ao modo como as aulas foram ministradas sempre com seriedade e importância dadas
pela professora. Vale ressaltar, a todos os profissionais da área, da importância dos momentos de
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estudos e pesquisa para uma preparação e desenvolvimento com maior qualidade das suas
aulas. Desse modo podemos contribuir para a valorização da área
Produção Didático-pedagógica
Título: Jogos Pré-Desportivos e a Ludicidade
Palavras-chave: Jogos Pré-Desportivos. Ludicidade. Jogo.
Resumo: O trabalho busca a valorização das aulas de Educação Física e se divide em quatros
etapas: a primeira sobre os Jogos e Brincadeiras e sua importância para o desenvolvimento da
criança. Após, conceitos sobre Jogos Pré-Desportivos. Em seguida falo sobre a Ludicidade,
aspecto essencial para valorizar o trabalho no ambiente escolar. E para finalizar então, sugestões
de atividades que dão significado ao conteúdo através de orientações metodológicas que
permitem ao professor fazer esclarecimentos, comparações, assimilações, questionamentos, etc.
durante as atividades ministradas, que irão permitir uma aprendizagem com qualidade.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: SIMONE DE CASSIA LOPES
ORIENTADOR: NILSON ROBERTO MOREIRA
IES: UEM

Artigo
Título: O ensino do jogo de xadrez para jovens e adultos
Palavras-chave: Xadrez. Educação Física. EJA.
Resumo: Este artigo foi desenvolvido como parte do programa de metas estipuladas pelo
Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) da Secretaria da Educação do Estado do
Paraná (SEED). Os alunos conheceram o xadrez, que estimula o desenvolvimento cognitivo,
impõe disciplina atrativa e agradável, aumentando suas capacidades de cálculo, raciocínio lógico,
concentração, tomada de decisões, socialização. Objetivou apontar os benefícios do aprendizado
e da prática do xadrez, uma ferramenta pedagógica eficaz no ensino da disciplina de Educação
Física, por meio de aulas com fundamentação teórica e prática da modalidade. Oportunizou aos
educandos da EJA o experimento de atividades prazerosas, estimulando a reflexão sobre as
relações entre as pessoas e os papéis que elas assumem perante a sociedade, possibilitando o
resgate das manifestações lúdicas e culturais.
Produção Didático-pedagógica
Título: O ensino do jogo de xadrez para jovens e adultos
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Palavras-chave: Xadrez, cognitivo, socialização.
Resumo: Esta unidade didática justifica-se, pois os alunos poderão conhecer o xadrez que
estimula o desenvolvimento cognitivo, impõe disciplina atrativa e agradável, aumentando suas
capacidades de cálculo, raciocínio lógico, concentração, tomada de decisões, socialização.
Objetiva apontar os benefícios do aprendizado e da prática do xadrez, uma ferramenta
pedágogica eficaz no ensino da disciplina de Educação Física. Atividades: questionário sobre o
conhecimento ou experiências anteriores relacionados ao xadrez, fundamentação teórica e prática
da modalidade, participação ativa dos alunos. Pretende-se, oportunizar os educandos da EJA ao
experimento de atividades prazerosas, estimulando a reflexão sobre as relações entre as pessoas
e os papéis que elas assumem perante a sociedade, possibilitando o resgate das manifestações
lúdicas e culturais.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: SIMONE DO ROCIO DOS SANTOS
ORIENTADOR: VILSON APARECIDO DA MATA
IES: UFPR

Artigo
Título: A cultura corporal trabalhada na perspectiva das diretrizes curriculares do estado do
Paraná
Palavras-chave: Cultura. Cultura Corporal. Educação Física. Pedagogia Histórico-Crítica.
Resumo: O presente artigo enfatiza o estudo da cultura corporal numa perspectiva históricocrítica, de modo a enriquecer a reflexão sobre a cultura corporal, a educação física e a pedagogia
histórico-crítica. Para tanto se organiza este estudo bibliográfico com o objetivo de
instrumentalizar o professor, analisando a transformação do ser humano através das relações de
trabalho no desenvolvimento da cultura, buscando demonstrar sua evolução de humano a sóciohistórico. O texto apresenta a pedagogia histórico-crítica que no âmbito da educação física se
coloca numa perspectiva crítica, pois vai ao encontro dos interesses da classe trabalhadora. E
finalmente tece com a cultura corporal uma reflexão sobre os passos descritos por Saviani na
teoria da “curvatura da vara”.
Produção Didático-pedagógica
Título: A Cultura Corporal Trabalhada nas Aulas de Educação Física na Perspectiva das Diretrizes
Curriculares do Estado do Paraná
Palavras-chave: Cultura. Cultura Corporal. Histórico-Crítica.

Educação Física 2009
Resumo: Este material didático propõe discutir a cultura corporal com as demais disciplinas
escolares através das relações de conhecimento de forma global buscando estabelecer uma
relação de interdisciplinaridade. Deste modo, a prática social dos sujeitos que participam do
processo educacional pode vir a ser melhor compreendida pautada no materialismo histórico
dialético, posto que a abordagem de diversos campos de conhecimento sobre o mesmo objeto de
estudo expande a compreensão e possibilita a reflexão sobre o cotidiano escolar. Tem como
objetivo propor aos professores das diversas áreas do conhecimento organizar suas aulas pelo
método pedagógico proposto pela pedagogia histórico-crítica. Será realizada uma pesquisa
bibliográfica pautada nos autores citados no referencial teórico, utilizando-se do método
qualitativo.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: SIRLEI EDNA BARICHELLO DALBERTO
ORIENTADOR: ROGERIO GOULART DA SILVA
IES: UFPR

Artigo
Título: Vamos brincar? repensando o brincar na vida, na escola e nas aulas de educação física.
Palavras-chave: Brincadeiras. Desenvolvimento. Ludicidade. Valores. Resgate.
Resumo: Percebe-se que nos dias atuais os alunos estão deixando de experienciar as
brincadeiras e jogos tradicionais, como também não constroem seus próprios brinquedos. Voltam
sua atenção para os jogos eletrônicos, permanecendo horas diante de máquinas e causando,
dessa maneira, prejuízos para o seu desenvolvimento corporal e social. O artigo pautou-se no
conceito de cultura corporal, em que a disciplina de Educação Física contribui para uma
construção da multiplicidade de experiências corporais do ser humano, possibilitando uma
transformação da realidade. A função social do professor de Educação Física é a de não deixar de
lado as riquezas das manifestações da nossa cultura, pois podemos e devemos ofertar como
instrumento pedagógico aos nossos alunos, os levando a despertar o lúdico através dos jogos e
brincadeiras. O objetivo do projeto foi desenvolver os conceitos de brinquedos, brincadeiras e
jogos, possibilitando a capacidade de distinguir o moderno do tradicional. Os resultados do Artigo,
contaram com a participação de quatro turmas, estudantes do Ensino Médio, que além da
pesquisa sobre o tema, participaram também como alunos monitores para multiplicação das
atividades em escolas da rede municipal. Com a presente reflexão, busca-se resgatar
características sociais do ser humano, fundamentais no processo de aprendizagem.
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Produção Didático-pedagógica
Título: Vamos brincar? repensando a brincadeira na vida, na escola e nas aulas de educação
física.
Palavras-chave: resgate; valores; desenvolvimento corporal e social; jogos eletrônicos;
lúdicidade.
Resumo: Percebe-se que nos dias atuais os alunos estão deixando de experienciar as
brincadeiras e jogos tradicionais, como também não constroem seus próprios brinquedos. Voltam
sua atenção para os jogos eletrônicos, permanecendo horas diante de máquinas e causando,
dessa maneira, prejuízos para o seu desenvolvimento corporal e social. O projeto pauta-se no
conceito de cultura corporal, em que a disciplina de Educação Física contribui para uma
construção da multiplicidade de experiências corporais do ser humano, possibilitando uma
transformação da realidade. A função social do professor de Educação Física é a de não deixar de
lado as riquezas das manifestações da nossa cultura, pois podemos/devemos ofertar como
instrumento pedagógico aos nossos alunos, os levando a despertar o lúdico através dos jogos e
brincadeiras. O objetivo do projeto é desenvolver os conceitos de brinquedos, brincadeiras e
jogos, possibilitando a capacidade de distinguir o moderno do tradicional, apontando suas
vantagens e desvantagens. Nesta reflexão tentaremos a construção de materiais didáticos que
nos instrumentalizem na confecção de brinquedos, resgatando desta forma características sociais
do ser humano como a iniciativa, imaginação, raciocínio, memória, atenção e interesse, ao mesmo
tempo em que cultiva o senso de cooperação, responsabilidade individual e coletiva,
características estas fundamentais ao processo de aprendizagem.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: SONIA MARIA BRUSTOLIN
ORIENTADOR: JOSE PORFIRIO DE SOIUZA
IES: UNIOESTE

Artigo
Título: Aulas de futsal através de ações cooperativas
Palavras-chave: Cooperação. Competição. Valores. Comportamentos.
Resumo: Este trabalho de pesquisa teve como objetivo apontar possibilidades de construir e
oferecer uma adaptação do futsal dentro dos princípios e estratégias dos jogos cooperativos na
intenção de desenvolver e incorporar valores e comportamentos mais humanitários. A
implementação pedagógica foi desenvolvida na Escola Estadual Jorge Nacli - Ensino
Fundamental, município de Nova Aurora - Paraná, sendo participantes alunos das 6ªs séries do
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período matutino. O estudo caracterizou-se como pesquisa descritiva com abordagem qualitativa
e metodologia fundamentada pela Técnica de Análise no Discurso do Sujeito Coletivo (LEFÈVRE
e LEFÈVRE, 2005). Assim, fez-se uma pesquisa abordando a Educação Física Escolar em
relação ao jogo cooperativo e competitivo como esportes num referencial voltado aos valores e
aspectos comportamentais. Os dados para análise e discussão dos resultados foram obtidos
através de amostragem, tendo como instrumento para coleta de dados uma entrevista
semiestruturada, realizada com 12 sujeitos, sendo 4 entrevistados para cada turma. Assim,
chegou-se às seguintes conclusões: quanto à aplicação prática dos Jogos Cooperativos, ficou
evidenciada aceitação pelos participantes, bem como ocorreu conscientização e compreensão
referente a princípios cooperativos e valores humanitários. Em relação à competição e
cooperação, observou-se interesse dos participantes em diferenciar essas temáticas e
compreensão de suas consequências. Sendo assim, após a implementação pode-se concluir que
existe a possibilidade da Educação Física Escolar desmistificar a importância que a competição
ocupa na prática pedagógica permitindo incluir estratégias pedagógicas visando desenvolvimento
de comportamentos e atitudes onde valores e princípios da cooperação possam minimizar os
efeitos da competição, na tentativa de oferecer alternativas para melhor viver e conviver
socialmente.
Produção Didático-pedagógica
Título: Aulas de futsal através de ações cooperativas
Palavras-chave: Cooperação. Competição. Valores. Comportamentos.
Resumo: Percebendo a necessidade de realizar uma educação voltada para os princípios de
valorização da vida em toda sua essência e aspectos, esta Produção Didático-Pedagógica tem o
objetivo de desenvolver e oferecer atividades voltadas para uma concepção cooperativa, com o
intuito de contribuir na formação de pessoas mais humanitárias e conscientes, capazes de refletir,
de descobrir, de ouvir o outro, de respeitar o diferente, de analisar situações e de buscar soluções.
Nesse processo, os Jogos Cooperativos constituem-se em instrumento de extrema importância,
sendo um mecanismo estratégico para o indivíduo compreender o mundo, compartilhar as
experiências diversas e reelaborar suas próprias experiências, compreendendo que a
aprendizagem cooperativa é algo que deve ser construído socialmente, no âmbito das relações
pessoais. Sendo assim, esta Produção Didático-Pedagógica, sob a formatação e moldes de
Unidade Didática, está constituída de materiais teóricos e práticos voltados para atender as
especificidades e particularidades do conteúdo estruturante Jogos e Brincadeiras - Jogos
Cooperativos, e busca fornecer atividades reflexivas e práticas para professores e alunos, na
proposição de contribuir para a demanda do conteúdo acima citado nas aulas de Educação Física
Escolar.
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DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: SONIA MARIA RODER
ORIENTADOR: ANISIO CALCIOLARI JUNIOR
IES: UEL

Artigo
Título: O “jogo da peteca”: um resgate da cultura popular nas aulas de Educação Física
Palavras-chave: Educação Física Escolar. Cultura Popular. Peteca.
Resumo: Com este artigo pretende-se demonstrar a viabilidade de se resgatar com sucesso a
cultura popular nas aulas de Educação Física, por intermédio da introdução do Jogo de Peteca
como estratégia de ensino. Especificamente, tratou-se de estabelecer uma discussão, por meio de
atividades sequenciadas que abrangeram desde ensino dos fundamentos básicos, confecções e
utilização de materiais adaptados, estudo da história e regras do jogo, visando ampliar os
conhecimentos e desenvolver habilidades que possibilitassem aos alunos analisar e refletir além
das modalidades tradicionais praticadas.

A proposta contempla o jogo como conteúdo

estruturante e tem como matriz teórica a concepção da cultura popular, buscando ampliar o
sentido e a importância dos conceitos de cultura e ludicidade na vida das pessoas, além de
colaborar para um melhor entendimento da diversidade e aumento da tolerância às diferenças,
trabalhando a contribuição dos povos indígenas Considera-se, ainda, que o jogo da peteca, dentro
do ambiente escolar, possibilita a superação de conflitos, auxiliando na cooperação, criatividade e
no desenvolvimento da autoestima como uma alternativa de participação de todos os alunos,
através do contato e consequente valorização de conhecimentos muitas vezes esquecidos pela
estruturação familiar e desconhecidos pela geração atual. A relação entre Educação Física, Jogo e
Cultura Popular foram as principais características da atividade lúdica tendo como foco as atitudes
e reflexões relativas ao comportamento humano (motora, cognitiva, afetiva e social) na
perspectiva histórico-crítica. Esse estudo tem como abordagem metodológica a pesquisa de
natureza qualitativa e foi realizada por meio de uma pesquisa-ação.

Produção Didático-pedagógica
Título: O “jogo da peteca”: um resgate da cultura popular nas aulas de Educação Física
Palavras-chave: Educação Física Escolar. Cultura Popular. Jogo da Peteca.
Resumo: O trabalho elaborado pretende criar uma atmosfera em que se reconheçam a influência
da cultura popular na vida diária, bem como a importância da preservação destes valores, para o
entendimento e tolerância da diversidade da identidade brasileira. Neste contexto, considerou-se
relevante propiciar condições para que os alunos identifiquem e reflitam sobre a cultura popular
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através de textos, possibilitando um resgate da cultura familiar, uma relação entre avós, pais e
filhos como também de grupos étnicos, trabalhando a contribuição dos povos indígenas com a
intenção para de reavaliar a existência do índio e do alto valor de sua cultura para o mundo
contemporâneo. Ainda objetivando resgatar e ressignificar os jogos nos ambientes educacionais,
valorizando os costumes tradicionais da cultura dos antepassados, e compreender a evolução dos
jogos que acompanham a humanidade,

serão confeccionadas petecas

artesanais para as

brincadeiras recreativas e para a prática do esporte da peteca como ocorreu na sua evolução.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: STELA SENDTKO
ORIENTADOR: WENDELL LOPES
IES: UNICENTRO

Artigo
Título: Avaliação, Orientação de Atividades Físicas e Alimentação na Prevenção da Obesidade
em Escolares
Palavras-chave: Atividade física; alimentação; obesidade.
Resumo: Este estudo foi desenvolvido com o intuito de avaliar o perfil nutricional e realizar uma
intervenção com orientações e atividades em relação a atividade física alimentação, em
estudantes de 5ª série, num período de 4 meses, durante o semestre escolar. Para a avaliação
nutricional foi utilizado a mensuração do peso/estatura, cálculo do Índice de Massa Corporal e a
classificação do estado nutricional. Para a intervenção foram utilizadas diversas ações no âmbito
das atividades físicas e dos hábitos alimentares. As atividades apresentadas mostraram que a
falta de informações e a dificuldade na mudança de comportamento, são fatores que geram
efeitos nocivos à saúde dos estudantes, o que sugere programas mais intensos e prolongados.
Produção Didático-pedagógica
Título: Saúde também se aprende na escola.
Palavras-chave: Atividade Física; alimentação; obesidade.
Resumo: A obesidade é uma doença que atinge milhares de crianças e adolescentes no mundo
inteiro, e seus fatores desencadeantes podem ser genéticos ou ambientais. A evolução da
obesidade nutricional se constitui em um problema de saúde pública, uma vez que as crianças
modernas estão deixando de lado um tempo destinado à prática de atividades físicas e
alimentando-se de forma errônea. O propósito desta unidade didática é auxiliar o professor com
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informações mínimas sobre alimentação e atividade física na prática docente, oportunizando ao
aluno a escolha do que é saudável ou não ao seu organismo.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: SUSANA BEATRIZ LOURENCI
ORIENTADOR: JOSE PORFIRIO DE SOIUZA
IES: UNIOESTE

Artigo
Título: Dança e Gênero: Reflexões na Educação Física Escolar
Palavras-chave: Dança. Gênero. Educação Física Escolar.
Resumo: Este artigo teve como objetivo de pesquisar e implementar entre os alunos do Colégio
Tancredo Neves da cidade de Francisco Beltrão, possibilidades de estabelecer relações entre a
dança e gênero, refletir e discutir as questões para diminuir o preconceito e a discriminação,
dentro e fora da escolar. Esta pesquisa caracterizada como descritiva e a implementação foi
realizada com quatro quintas séries do ensino fundamental, sendo usado como instrumento de
análise de dados uma entrevista semi-estruturanda, segundo os passos metodológicos da Técnica
de Análise do Discurso do Sujeito Coletivo. A amostra contou com a participação de oito alunos e
alunas. Os resultados obtidos e discutidos após a coleta de dados apontaram que os educandos
efetuaram reflexões profundas e contundentes que os levaram a assimilar novos conceitos. Os
sujeitos entrevistados evidenciaram que a dança possibilitou que fossem capazes de expressarem
melhor seus sentimentos, permitindo um melhor conhecimento de si e do outro. Em relação ao
gênero, ficou perceptível a grande distância que há entre homens e mulheres; os estereótipos
“tatuados” por ambos. Identificamos que é possível viver numa sociedade de iguais
oportunidades, assumindo nossas diferenças se torna mais simples impedir tais desigualdades,
ficando refletido na fala e na expressão dos alunos participantes
Produção Didático-pedagógica
Título: Dança e Gênero: Reflexões na Educação Física Escolar
Palavras-chave: Dança. Gênero. Conceitos. Educação Física.
Resumo: As possibilidades de escolher a temática dança, com foco na reflexão sobre gênero, é
um desafio. As dificuldades estabelecidas em relações a este conteúdo são eminentes, pois na
sua maioria as práticas corporais são manifestadas na esportivização, sendo que as discussões
sobre gênero estão muito distantes de toda a escola. Refletir o conteúdo dança no conjunto do
conteúdo articulador gênero é resultante estabelecida no conjunto das leituras, reflexões, análises
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e compromisso da Educação e em especial da Educação Física, com a perspectiva de amenizar
as diferenças estabelecidas no ambiente escolar. Neste sentido o objetivo maior desta produção é
refletir os conceitos referentes à dança e gênero, oportunizando a desconstrução de preconceitos
e discriminação na sociedade e na escola, através da dança. Destacando uma metodologia a
partir da abordagem crítico-superadora, levando o educando a execução de atividades práticas e
teóricas com destaque para a reflexão e analise dos conceitos estereotipados sobre a temática,
priorizando a construção de novos conceitos.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: TANIA VALQUIRIA LAGUNA ANTONELLI
ORIENTADOR: ERNANI XAVIER FILHO
IES: UEL

Artigo
Título: Avaliação nas Dimensões Conceituais e Procedimentais do Chutar
Palavras-chave: Avaliação da aprendizagem, chutar, dimensões do conhecimento.
Resumo: No decorrer de nossas vidas sofremos mudanças qualitativas no desenvolvimento
motor, ou seja, mudanças que nos possibilitam movimentar com maior habilidade. Os professores
de Educação Física precisam avaliar para conhecer a situação real dos alunos e saber o que
precisa orientá-los em relação aos conhecimentos dos conteúdos trabalhados. Entretanto, a
avaliação em Educação Física, muitas vezes, está centrada no rendimento do aluno e essa
maneira de conceber a avaliação nas séries finais do Ensino Fundamental conduz o aluno ao
desinteresse, uma vez que valoriza os mais “aptos”. Outro aspecto problemático é a ausência de
instrumentos avaliativos conceituais, e que são importantes para os alunos, visto que por meio
destes os alunos se desenvolvem para argumentar sobre conflitos ou problemas. Assim, o objetivo
desse estudo foi analisar a apropriação de conhecimentos procedimentais e conceituais sobre o
chutar no jogo de futsal, por aproximadamente 42 alunos da sexta série do ensino fundamental,
do Colégio Estadual Marechal Castelo Branco, do Município de Primeiro de Maio - PR. Para
avaliação dos conhecimentos procedimentais foi utilizada uma lista de observação composta por
itens relacionados ao comportamento motor dos alunos no jogo, por exemplo: como a criança faz
o contato com uma bola estacionária ou em movimento; se a criança consegue controlar a
direção, nível e distancia do chute, etc. Para avaliação dos conhecimentos conceituais foi
formulado um questionário que os alunos responderam composto por 2 questões abertas e 9
questões fechadas sobre o chutar e os conteúdos do jogo de futsal. “Os dados foram analisados
descritivamente e em termos percentuais".
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Produção Didático-pedagógica
Título: Avaliação das dimensões conceituais e procedimentais do chutar no jogo de futsal.
Palavras-chave: Avaliação de aprendizagem; chutar; dimensões do conhecimento.
Resumo: Este material didático pedagógico servirá de apoio para a implementação da proposta
que ocorrerá na 6ª série do Ensino Fundamental, no segundo semestre de 2010 e tem como
objetivo auxiliar professores nos fatores que influenciam as mudanças qualitativas no
desenvolvimento motor dos alunos e uma proposta de estudo sobre a aprendizagem de
conteúdos relacionados ao chutar na aula de Educação Física, dando suporte no trabalho
pedagógico, na montagem de planejamento bem como plano de aulas, contendo exemplos de
instrumentos avaliativos, um conceitual (questionário com questões fechadas sobre o chutar) e
outro instrumento avaliativo procedimental (uma lista de observações composta por itens
relacionados ao comportamento dos alunos) que auxiliará o professor na elaboração do seu plano
de aula curricular.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: TERESA CRISTINA KASTNER DE ARAUJO CARDOSO
ORIENTADOR: VANIA ROSCZINIESKI BRONDANI
IES: UNICENTRO

Artigo
Título: O encontro de gerações no cotidiano escolar: o resgate do lúdico pela construção de
brinquedos com materias de sucata
Palavras-chave: Construção de brinquedos; brincadeiras; lazer; material de sucata; interação
familiar.
Resumo: O presente estudo teve como objetivo analisar a possibilidade da interação familiar
entre diferentes gerações por meio da construção conjunta de brinquedos com a utilização de
materiais de sucata e, pela utilização dos mesmos, no desenvolvimento de brincadeiras que
congregaram pais/responsáveis e seus filhos. Na análise do fenômeno estudado foi utilizada a
pesquisa bibliográfica e ainda coletados dados junto aos pais/responsáveis dos alunos envolvidos
no projeto, por meio de um questionário contendo questões abertas e fechadas que visavam
demonstrar a forma como os pais/responsáveis brincavam no seu período de adolescência e
quais as diferenças e semelhanças existentes entre a forma de brincar dos mesmos e dos
educandos

envolvidos

no

projeto,

bem

como

o

nível

de

interação

existente

entre

pais/responsáveis e alunos em relação aos aspectos lúdicos. O Estudo considerou que embora a
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maior parte dos pais/responsáveis considere importante que seus filhos tenham tempo para
brincar, há um grande número de pais/responsáveis que não participam ou participam muito pouco
deste brincar. Fica também evidenciado que cada vez mais são utilizados brinquedos
industrializados pelas novas gerações, o que contribui para aumentar o consumismo, a perda da
identidade cultural, colaborando também para a diminuição da imaginação criativa e para a
experiência do fazer de nossos educandos. O trabalho possibilitou a efetiva convivência entre
pais/responsáveis e seus filhos e propiciou a discussão de temas relevantes na atualidade e que
passavam despercebidos ou eram vistos de maneira superficial pelos alunos.
Produção Didático-pedagógica
Título: O encontro de gerações no cotidiano escolar:resignificação do lúdico pela construção de
brinquedos com materiais de sucata.
Palavras-chave: Construção de brinquedos; brincadeiras; lazer; material de sucata; interação
familiar.
Resumo: O Caderno Pedagógico aborda a possibilidade da interação familiar, propiciando o
encontro entre diferentes gerações, por meio da construção conjunta de brinquedos com a
utilização de materiais de sucata e, pela utilização dos mesmos no desenvolvimento de
brincadeiras que congreguem pais/responsáveis e seus filhos, favorece também a discussão
sobre a questão ambiental na sociedade contemporânea. Para isto inicialmente contextualiza o
tema visando possibilitar um maior aprofundamento sobre o assunto e num segundo momento
estabelece a metodologia a ser utilizada no desenvolvimento do projeto. Posteriormente são
relacionadas sugestões de artigos científicos, filmes, sites, vídeos e textos inerentes ao tema e o
Caderno Pedagógico se encerra com a apresentação de uma relação de atividades possíveis de
serem executadas com a utilização de brinquedos construídos a partir de materiais de sucata.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: TERESANGELA MEDEIROS PEREIRA
ORIENTADOR: ROGERIO MASSAROTTO DE OLIVEIRA
IES: UEM

Artigo
Título: Formação crítica e educação física (jogos e brincadeiras) na educação de jovens e adultos
em Alto Piquiri – Paraná.
Palavras-chave: Educação Física. Jogo. Trabalho. Educação de Jovens e Adultos.
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Resumo: Esse artigo científico, desdobrado do Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE
da Secretaria de Educação do Governo do Estado do Paraná buscou sistematizar e analisar uma
proposta de ensino para a disciplina de Educação Física no Centro Estadual de Educação Básica
para Jovens e Adultos - CEEBJA, em Alto Piquiri - PR, baseada no conteúdo estruturante jogos e
brincadeiras (brinquedo artesanal), correlacionando-o às necessidades e possibilidades dos
educandos para a transformação social conforme sugere as Diretrizes Curriculares Estaduais do
Paraná da Educação Física - DCEs/EF. Essa proposição buscou sustentação teóricometodológica no materialismo histórico e dialético e concluiu que o conteúdo em questão,
possibilitou amplas aproximações à realidade social dos alunos, contribuindo para as reflexões e
discussões sobre a condição material da humanidade pautada na exploração e alienação no
âmbito do trabalho assalariado. Outras análises foram feitas sobre a categoria educação, lazer e
tempo livre e que fortaleceram a necessidade da construção de uma educação e de uma
Educação Física contra-hegemônica.

Produção Didático-pedagógica
Título: Brincando com a sociedade
Palavras-chave: Trabalho; Tempo livre; Educação.
Resumo: Os jogos e brincadeiras tomam formas particulares em diferentes contextos históricos e
cabe à escola valorizar pedagogicamente as culturas locais e regionais que identificam a atual
forma societal. Além disso, a escola deve buscar identificar os poderes neoliberais instituídos, os
quais mudam conforme a hierarquia assumida e, partindo dessa perspectiva, reproduz e serve
para reforçar desigualdades arraigadas no contexto social. Dessa forma, o brinquedo objetiva
apontar a perversidade da sociedade capitalista, eminentemente, burguesa e, consequentemente,
abordar questões que aproximam a qualificação profissional da teoria do capital humano. A
preocupação não é a de marcar o maior número de pontos, nem consagrar-se campeão, mas
evidenciar relações entre as categorias já apontadas e, portanto, deverá servir como facilitador
para a interpretação e análise da realidade e, dessa forma, será utilizado para contribuir com a
formação crítica dos alunos.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: TERESINHA DE JESUS FERREIRA
ORIENTADOR: SERGIO ROBERTO CHAVES JUNIOR
IES: UFPR
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Artigo
Título: O xadrez em “xeque”: Uma experiência com um projeto de intervenção em uma escola da
rede pública estadual de Campo Largo-PR
Palavras-chave: Educação Física. Xadrez. Aspectos Didático-Metodológicos.
Resumo: O ensino dos esportes na escola tem sido objeto de investigação e debates por parte de
pesquisadores e professores da área de Educação Física, que tem criticado o trato com esse
conhecimento quando vinculado à lógica do rendimento, ao privilégio de aspectos técnicos e
táticos, ao domínio de habilidades, ao disciplinamento, à competição ou a sua mera reprodução,
isenta de qualquer mediação pedagógica. O projeto de pesquisa e intervenção “Esporte na/da
escola - uma experiência com o xadrez” teve como foco principal o ensino e a prática do xadrez
em uma escola da rede pública de ensino do Estado do Paraná, no município de Campo LargoPR. O projeto parte de um programa institucional de formação continuada (PDE), que levou à
construção de uma proposta metodológica para o ensino e a prática dessa modalidade aos alunos
da 5ª série do ensino fundamental, objetivando o acesso a esse elemento da cultura corporal, que
frequentemente tem sido deixado à margem dos programas e proposições para a Educação
Física escolar. Por meio da pesquisa-ação, objetivou-se analisar e compreender, além dos
aspectos didático-metodológicos dessa experiência de ensino, também os sentidos e significados
que os alunos participantes atribuem à aprendizagem do Xadrez no espaço escolar.
Produção Didático-pedagógica
Título: Uma Experiência com o Xadrez
Palavras-chave: Jogo de Xadrez. Desenvolvimento. Trabalho Coletivo.
Resumo: Tendo em vista as várias preocupações, com dificuldades apresentadas pelos alunos
que apresentam uma pequena deficiência de aprendizagem, concentração e disciplina, no colégio
onde atuo, esta Unidade Didática irá auxiliar para o desenvolvimento cognitivo e intelectual dos
alunos, para que venham a ter maior poder de reflexão e de raciocínio, através do ensino e da
prática do jogo de xadrez. Os valores, atitudes e a socialização, através do aprendizado de
xadrez, serão resgatados visando auxiliar na construção da cidadania, desenvolvendo ações
educativas integradas a outras possibilidades pessoais e sociais. Ao promover clareza da ação
através desta unidade didática, uma visão transformadora, ampliará a percepção e a interpretação
da realidade sobre os limites e as possibilidades de cada aluno participante. Utilizarei para chamar
a atenção dos alunos, oficinas e experiências vividas por eles, sendo que o jogo de xadrez vai
orientar para o entendimento da realidade que se apresenta desenvolvendo conhecimentos que
possibilitem compreender e transformar o mundo a sua volta, estimulando o interesse, a
curiosidade e o trabalho coletivo que irei trabalhar envolvendo compreender, conviver e produzir
em diferentes atividades que serão propostas nesta Unidade Didática.
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DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: TEREZINHA APARECIDA DE JESUS MAINARDES
ORIENTADOR: KARINA DE TOLEDO ARAUJO
IES: UEL

Artigo
Título: A contextualização da dança como meio de interação e comunicação do ser humano na
sociedade
Palavras-chave: Dança. Educação. Educação Física.
Resumo: O presente artigo tem por finalidade descrever a experiência decorrida com a aplicação
do projeto de ensino do conteúdo dança desenvolvida durante o Programa de Desenvolvimento
Educacional - PDE3 turma de 2009/2010; e aplicado no segundo semestre de 2010, nas 1ª, 2ª e
3ª séries do Ensino Médio e Profissional do Colégio Estadual Machado de Assis no município de
Sertanópolis - Pr. Este projeto teve como objetivo desenvolver o conteúdo dança por meio de uma
prática pedagógica sistematizada, em consonância com as Diretrizes Curriculares do Estado do
Paraná (PARANÁ, 2008). A dança foi ensinada a partir das reflexões sobre o seu significado, sua
origem, sua história, sua representação na sociedade contemporânea e como cultura do
movimento humano, já que faz parte do processo sócio-histórico e cultural do homem. As
estratégias de ação para a implementação deste projeto basearam-se nos métodos de ensino da
dança de diferentes autores, entre os quais: a dança livre apresentados por Isadora Duncan, a
dança criativa de Cunha, a dança-educação de Nanni, entre outros. Houve participação de todos
os alunos com excelente resultado nas séries ministradas, mostrando um caminho possível para
aplicação deste conteúdo.
Produção Didático-pedagógica
Título: A contextualização da dança como meio de interação e comunicação do homem na
sociedade
Palavras-chave: Dança. Educação. Ensino Médio.
Resumo: Justificativa: A dança, como cultura do movimento humano, faz parte do processo sóciohistórico do homem. O estudo da dança se constitui numa rica experiência corporal, que
possibilita compreender e intervir na sociedade em que estamos inseridos. Enquanto conteúdo de
ensino apresenta possibilidades de reconhecimento e superação dos limites de linguagens, entre
as quais a linguagem corporal e permite ao estudante ampliar e compreender o processo de
transformação do mundo através de interações que se estabelecem e, ou, se estabeleceram nas
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relações sociais. Oportuniza o desenvolvimento da criatividade, da cooperação e é de
fundamental importância para refletirmos criticamente sobre a realidade que nos cerca,
contrapondo-se ao senso comum. Objetivos: Trabalhar a cultura corporal através da dança,
levando o aluno a contextualizar, conhecer e vivenciar as mais variadas formas de manifestações
da dança, possibilitando a liberdade de criação coreográfica e a expressão livre dos movimentos e
estimulando a capacidade de expressão individual, por meio de movimentos criativos e
vivenciados. Metodologia: Baseado nos métodos de ensino de diferentes autores, entre os quais:
a dança livre de Isadora Duncan, a dança criativa de Cunha e a dança/educação de Nanni, que
vão de encontro com as Diretrizes Curriculares da Educação Básica - PARANÁ - 2008

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: TOMAZ VILAR PARRA
ORIENTADOR: GUSTAVO ANDRE BORGES
IES: UNIOESTE

Artigo
Título: Educação Física Adaptada e Esporte: Possibilidades e dificuldades da inclusão de alunos
com deficiência no ensino regular
Palavras-chave: Educação Física Adaptada; esporte, inclusão; deficiências.
Resumo: De acordo com as mudanças na política educacional todas as escolas do ensino regular
devem matricular criança e adolescente deficiente na idade escolar garantindo o acesso sem
distinção ou discriminação. Portanto este trabalho teve como objetivo discutir a Educação Física
diante da inclusão de pessoas com deficiência no ensino regular. Para isso foi discutido o esporte
através da Educação Física Adaptada como perspectiva inclusiva e as possibilidades de inclusão
de alunos deficientes no ensino regular. O esporte nas aulas de educação física é uma das
atividades que mais se faz presente pela motivação e divertimento. Diante da inclusão de alunos
deficientes a Educação Física Adaptada surgiu como apoio para atendimento às diferenças.
Através do esporte adaptado nas aulas de educação física e a coeducação também possibilitou a
compreensão e o diálogo entre as diferenças, favorecendo para não haver desigualdade nas
práticas esportivas. Diante deste estudo referente à inclusão no ensino regular, foi construído
durante a aula de Educação Física atividades esportivas adaptadas com os alunos do 1º ano do
Curso Técnico de Informática do Colégio Estadual Amâncio Moro. Através das aulas práticas de
educação física, os alunos tiveram oportunidade de vivenciar junto aos alunos da escola de
educação especial APAE, atividades esportivas adaptadas e conhecer as dificuldades e as
possibilidades da inclusão de alunos deficientes no ensino regular.
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Produção Didático-pedagógica
Título: Basquetebol Adaptado em Aula Inclusiva
Palavras-chave: Educação Física. Esporte Adaptado. Basquetebol. Inclusão.
Resumo: Com obrigatoriedade da inclusão de alunos com deficiência no ensino regular, a
Educação Física, deve oferecer atividades que venham atender a todas as dimensões, buscando
a sua potencialidade, favorecendo a integração social. É nessa perspectiva que devemos rever
nossas ações para que haja equidade e que atenda as diferenças, oportunizando a integração de
todos os alunos, meninos e meninas, “normais” ou “especiais”, para possam demonstrar e
desenvolver diferentes níveis de habilidade motora, através das práticas corporais. O esporte
adaptado nas aulas de Educação Física, surge como apoio, tendo como objetivo de atendimento
as necessidades dos alunos que apresentam alguma deficiência, favorecendo a sua integração. O
esporte adaptado deverá seguir diversas etapas pedagógicas, devendo ser ampliado de acordo
com o desenvolvimento de cada grupo, sendo importante a elaboração de programa de atividades
pelo professor. Ao se propor a integração através de atividades adaptada aos alunos do ensino
médio, serão abordados temas sobre: preconceitos e discriminação através de texto e vídeos
sobre cidadania, atitude, valorização e respeito às diferenças, igualdade, deficiência e inclusão
social. E dentro das atividades esportivas adaptada, o basquetebol tem como objetivo de
sensibilizar e integrar jovens normais e especiais, nas aulas de Educação Física no ensino médio.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: TOMOKO ITO
ORIENTADOR: ILSE LORENA VON BORSTEL GALVAO DE QUEIROS
IES: UNIOESTE

Artigo
Título: Brinquedos, Brincadeiras e jogos: a arte de criar e brincar nas aulas de Educação Física
Palavras-chave: Construção; brinquedos; brincadeiras; jogos; Educação Física .
Resumo: O presente artigo é um trabalho de conclusão do Programa de Desenvolvimento
Educacional - PDE (2009 a 2011), da Secretaria Estadual de Educação do Paraná, o qual buscou
aprofundar conhecimentos sobre brinquedos, brincadeiras e jogos enquanto conteúdo da
Educação Física Escolar, no Ensino Fundamental, em uma escola pública do Paraná, visando
compreender sua importância, aspectos técnicos e pedagógicos do ensino-aprendizagem.
Consiste na combinação de uma pesquisa bibliográfica e de campo, que envolveu um estudo
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bibliográfico, a elaboração de um Objeto de Aprendizagem Colaborativo - OAC e, a
Implementação de Atividades na Escola. O público alvo foi alunos de 6ª série, de um Colégio
Estadual da cidade de Cascavel-PR, contemplando as seguintes atividades: realização de dois
diagnósticos, um os alunos realizaram com pais/avós/responsáveis e o outro, a pesquisadora
investigou através dos relatos dos alunos, o instrumento utilizado foram dois questionários
similares, os resultados são apresentados e analisados através da estatística descritiva. Além
disso, foram desenvolvidas aulas sobre a construção de brinquedos e realização de brincadeiras e
jogos, o instrumento de coleta de dados foi o registro de algumas propostas através de fotografias.
Conclui-se que foi um conteúdo importante para os alunos, pois demonstraram grande interesse e
participaram

efetivamente

das

atividades

de

forma

lúdica

e

criativa,

melhorando

o

desenvolvimento dos domínios motor, cognitivo e afetivo-social de forma simultânea. Possibilitou
também, maiores conhecimentos para professores de Educação Física da rede pública do
Paraná, pois estimulou discutições e reflexões para novas ações no cotidiano das escolas
públicas. Sugere-se, que este conhecimento seja integrado de forma regular e sistematizada
através de um trabalho interdisciplinar da Educação Física com outras disciplinas.

Produção Didático-pedagógica
Título: Construção e vivência de brinquedos, brincadeiras e jogos (arte de criar e brincar)
Palavras-chave: Brinquedos, brincadeiras, jogos, construção, Educação Física Escolar.
Resumo: Tem por objetivo repensar a prática pedagógica da disciplina de Educação Física, pois a
professora pesquisadora percebe que uma série de fatores da vida moderna vêm contribuindo
para o desaparecimento de brinquedos, jogos e brincadeiras tradicionais. Por isso, este trabalho
pretende resgatá-los durante o desenvolvimento da aula de Educação Física, com a participação
dos alunos juntamente com seus familiares, vizinhos e amigos. A mesma considera
importantíssimo esse conteúdo porque desenvolve de forma lúdica e criativa a expressão
corporal, a linguagem verbal, musical, instrucional e a criatividade. De acordo com as Diretrizes
Curriculares do Estado do Paraná, através das brincadeiras e jogos, os discentes conseguem
estabelecer conexões entre o imaginário e o real, refletir sobre os papéis assumidos nas relações
em grupo e também resgatar momentos históricos das mais variadas comunidades e sociedades.
Por isso, propõe-se a resgatar os conteúdos Jogos e Brincadeiras, tornando-os mais discutidos,
refletidos e vivenciados de forma efetiva nas aulas de Educação Física.
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DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: VALDEMAR ALVES CORREIA
ORIENTADOR: GILMAR DE CARVALHO CRUZ
IES: UNICENTRO

Artigo
Título: Educação Física em Campo: intervenção pedagógica no contexto da Educação do Campo.
Palavras-chave: Educação Física. Educação do Campo. Pedagogia da Alternância.
Resumo: Por intermédio deste estudo pretende-se analisar a intervenção pedagógica do
componente curricular Educação Física na Educação do Campo, considerando a peculiaridade
das Casas Familiares Rurais presentes no cenário educacional paranaense. Neste contexto se
pratica a Pedagogia da Alternância, uma metodologia diferenciada e pouco conhecida no campo
da Educação Física. Inicialmente enfatizar-se-á a história da Pedagogia da Alternância e fatores
sociais que levaram os sujeitos do campo e instituições sociais a organizarem uma pedagogia
alternativa para a Educação do Campo. Além disso, desenvolveu-se uma estratégia metodológica
para a atuação do professor de Educação Física na elaboração de conteúdos para as aulas, com
o objetivo de relacionar os conteúdos estruturantes da disciplina de educação física ao
instrumento pedagógico da Pedagogia da Alternância o Tema Gerador. Através do uso da
metodologia da pesquisa-ação, faremos uma análise de questionários de avaliação que pautados
em perguntas provocativas, respondidos pelos alunos. Como também a análise e o
desenvolvimento de conteúdos disciplinares para as aulas de educação física, apontando pontos
positivos e negativos no processo de construção do ensino aprendizagem nas aulas de Educação
Física neste novo contexto da educação do campo.

Produção Didático-pedagógica
Título: Educação Física em Campo: intervenção pedagógica no contexto da Educação do Campo
Palavras-chave: educação do campo; educação física; pedagogia da alternância.
Resumo: Este estudo vem a discutir de como trabalhar pedagogicamente os conteúdos da
disciplina da educação física na Educação do Campo em um ambiente propício a esta educação,
as Casas Familiares Rurais do Paraná, que trabalham com a Pedagogia da Alternância,
procurando uma metodologia adequada para buscar o relacionamento do conteúdo da disciplina
aos seus instrumentos pedagógicos da alternância. Realizando um estudo de como e onde foi
criada e alguns dos motivos que levaram a criação desta modalidade de ensino e sua evolução
até chegar no Brasil. Fazer a descrição de um instrumento pedagógico o Tema Gerador sendo
colocado o que é um tema gerador e como este é escolhido, sendo realizado um encaminhamento
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metodológico mostrando os passos para a realização de relacionamento do tema gerador aos
conteúdos das diretrizes curriculares da educação física á realidade do aluno.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: VALERIA BESEL
ORIENTADOR: CATIANA LEILA POSSAMAI
IES: UEL

Artigo
Título: Novas tecnologias educacionais: contribuição na prática pedagógica da educação física
Palavras-chave: Educação Física. TV Multimídia. Tecnologia Educacional.
Resumo: Este artigo tem por finalidade apresentar os resultados do trabalho realizado como parte
integrante das atividades de formação continuada, realizadas pelo Programa de Desenvolvimento
Educacional (PDE). Busca-se analisar e discutir o estudo dos conteúdos estruturantes da
disciplina de Educação Física por meio da utilização das novas tecnologias da informação e
comunicação. A proposta foi aplicada junto aos professores da Rede Estadual de Ensino do
Paraná, da disciplina de Educação Física e demais disciplinas interessadas, buscando incentivar
e oferecer experiências práticas acerca da utilização das novas tecnologias na prática pedagógica
dos Professores do Colégio Estadual Professor Izidoro Luiz Cerávolo, Apucarana - PR. A
implementação desta proposta iniciou-se no mês de agosto de 2010 e teve duas turmas de
aproximadamente dez professores em cada turma. Ao todo, foram realizados oito encontros
presenciais, desenvolvidos

durante todo segundo semestre de 2010, com a observação da

prática pedagógica dos professores. Durante os encontros, foram ministradas oficinas práticas,
objetivando a seleção e a elaboração de material para trabalhar os conteúdos estruturantes,
utilizando as Novas Tecnologias Educacionais, mais especificamente a TV Multimídia como
recurso pedagógico.
Produção Didático-pedagógica
Título: A tecnologia como auxílio aos professores na sua prática pedagógica.
Palavras-chave: Recursos tecnológicos. Objetos de Aprendizagem. Material multimídia.
Educação Física
Resumo: Diante de tantas oportunidades e possibilidades das quais o professor se depara no
decorrer de suas aulas, a oferta de recursos midiáticos, a TV Multimídia passa a ser uma
valiosíssima ferramenta pedagógica a ser utilizada para abordagem de muitos conteúdos,
incluindo aí as questões relativas à disciplina de Educação Física. Este material pedagógico
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pretende facilitar o ensino e aprendizagem da disciplina da Educação Física e demais disciplinas
interessadas, utilizando-se da TV Multimídia como mais um recurso didático, contribuindo assim
com o aperfeiçoamento da prática profissional dos professores da Rede Pública de Ensino do
Estado do Paraná. Nesta perspectiva, as temáticas poderão ser abordadas utilizando recursos de
vídeo, imagem e som somados a outros materiais didáticos.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: VALNETE LAUREANO
ORIENTADOR: JUSSARA ELIANA UTIDA
IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ

Artigo
Título: O jogar e o brincar no ensino fundamental: resgatando valores culturais
Palavras-chave: Escola. Educação Física. Jogos e Brincadeiras. Resgate.
Resumo: Este artigo refere-se ao projeto de pesquisa elaborado para o Programa de
Desenvolvimento Educacional (PDE), desenvolvido durante o período do ano de 2009 e 2010, faz
uma reflexão da prática da Educação Física Escolar, onde os jogos e as brincadeiras não são
contemplados como o esporte, especificamente o futebol e, apresenta uma metodologia
alternativa, desenvolvida a partir do resgate dos jogos e brincadeiras populares para que sejam
incorporadas na prática pedagógica, sobretudo para o enriquecimento das aulas de Educação
Física, a alunos de quinta série da rede pública do Estado do Paraná. Trata-se de uma pesquisa
qualitativa, aplicada através da pesquisa campo, tendo como atores: avós, pais e alunos. A
intervenção foi relevante, pois propiciou metodologias enriquecedoras que não se aplicam no
cotidiano escolar nas aulas de Educação Física. Os objetivos propostos foram atingidos e os
alunos demonstraram muita receptividade quanto ao desenvolvimento de todo processo.
Produção Didático-pedagógica
Título: O Jogar e o Brincar no Ensino Fundamental: resgatando valores culturais
Palavras-chave: Resgate. Jogos. Brincadeiras. Lúdico. Escola.
Resumo: A iniciativa de fazer o resgate dos jogos e brincadeiras no ensino fundamental nas
séries finais, especificamente a alunos de 5ª séries, surgiu da necessidade de mudar a prática que
é vivenciada hoje, na escola pública, onde os jogos e brincadeiras não são contemplados como o
esporte, especificamente o futebol. Devemos dar importância e trabalhar todos os conteúdos da
disciplina, é um direito que os alunos têm e que não podemos negá-lo, sendo a escola o local
apropriado para desenvolvermos esta prática pedagógica. Este material tem como objetivo
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contemplar estratégias que visam enriquecer as práticas pedagógicas no Ensino da Educação
Física, relacionando o conteúdo estruturante Jogos e Brincadeiras e o elemento articulador
ludicidade, fazendo um resgate dos jogos e brincadeiras dos pais, avós e familiares,
oportunizando aos alunos vivenciar a construção de brinquedos e possibilitando a experimentação
dos jogos e brincadeiras no seu cotidiano. Dessa forma, através da vivência dos jogos antigos
fazer adaptações para outros jogos, mudando regras e estratégias.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: VANDA DE FATIMA PALOMBIT
ORIENTADOR: FLAVIA ANGELA SERVAT
IES: UNICENTRO

Artigo
Título: A avaliação como mediação em educação física escolar: a autoavaliação como
possibilidade
Palavras-chave: Educação Física Escolar. Avaliação da Aprendizagem. Autoavaliação.
Resumo: O presente artigo discutiu sobre a relevância da autoavaliação como prática mediadora
em Educação Física Escolar, refletindo sobre essa ação no espaço escolar, abordando um
instrumento avaliativo com critérios norteadores pré-estabelecidos. Assim, percebe-se a
necessidade de se mudar a postura frente a avaliação da aprendizagem escolar, conscientizandose do papel que a mesma representa, revendo a metodologia, instrumentos e critérios utilizados
para avaliar a aprendizagem do educando. A escolha do instrumento autoavaliação vem de
encontro a uma avaliação que se tem como mediadora nesse processo. Além de fornecer
subsídios para ampliar as possibilidades da prática avaliativa, ao refletir acerca de seu percurso, o
aluno analisou seu próprio processo de aprendizagem, desenvolvendo um conceito sobre si
mesmo e reconhecendo que seu esforço pessoal o levará a ampliação de suas capacidades. Esse
estudo caracteriza-se como Pesquisa Descritiva, onde foram observados, registrados e analisados
dados ou fatos sem manipulá-los. A população deste estudo foi constituída de 27 sujeitos da 8ª
série A do Ensino Fundamental, da Escola Estadual Carmela Bortot - E.F., na cidade de Pato
Branco, Estado do Paraná. Para a coleta de dados foi elaborado e aplicado o questionário com
perguntas abertas, pontuando critérios, permitindo a reflexão dos sujeitos em relação às aulas os
quais participaram. As atividades desdobraram-se nos passos da pedagogia histórico-crítica,
tendo como Conteúdo Estruturante Jogos e Brincadeiras Populares e seu Elemento Articulador
Cultura Corporal e Ludicidade.
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Produção Didático-pedagógica
Título: A Avaliação como mediação em Educação Física Escolar: a autoavaliação como
possibilidade para a aprendizagem significativa.
Palavras-chave: Avaliação. Autoavaliação. Aprendizagem Significativa.
Resumo: Percebe-se que a dinâmica de avaliação usada na Educação Física não é clara quanto
à metodologia, quanto aos instrumentos e ainda quanto aos critérios utilizados para avaliar a
aprendizagem do educando. Reforça-se ainda uma prática centrada mais nas habilidades motoras
e no comportamento do que na transmissão de um conjunto de práticas e sua reflexão crítica da
realidade. Mudar a postura frente a avaliação da aprendizagem escolar é conscientizar-se do
papel que a mesma representa na prática pedagógica, revendo metodologias e objetivos que
deixem de valorizar aspectos quantitativos ao observar o rendimento do aluno. Julga-se assim
relevante, compreender a abrangência da avaliação no processo ensino-aprendizagem, que se
projeta como mediadora, envolvendo professor e aluno no acesso ao conhecimento. Nessa
perspectiva, qual a relevância da autoavaliação como prática avaliativa mediadora? Faz-se
referência ao instrumento de avaliação autoavaliação, estruturando-o como possibilidade à
autorreflexão do aluno, preparando-lhe e direcionando-lhe a uma aprendizagem significativa em
Educação Física Escolar, com ações refletidas metodologicamente, essenciais para o
redimensionamento de uma prática pedagógica transformadora. Ao refletir acerca de seu
percurso, o aluno estará analisando seu próprio processo de aprendizagem, desenvolvendo um
conceito sobre si mesmo e reconhecendo que seu esforço pessoal o levará a um maior
desenvolvimento de suas capacidades, além de fornecer subsídios para a melhoria da prática
educativa como um todo.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: VANGELA CIMARA BARBIERI
ORIENTADOR: MARILENE CESARIO
IES: UEL

Artigo
Título: Dança no Espaço Escolar: Conhecimento e Movimento
Palavras-chave: Dança. Escola. Educação Física.
Resumo: O presente artigo tem como finalidade mostrar os resultados obtidos com a aplicação de
uma intervenção metodológica para o Ensino da Dança, na disciplina de Educação Física,
realizado em turmas de oitavas séries do Ensino Fundamental da Escola Estadual Monteiro
Lobato, localizada na cidade de Sertanópolis, região norte do Paraná. O objetivo norteador do
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desenvolvimento desse projeto foi a elaboração de uma proposta de intervenção pedagógica que
abrangesse os diversos saberes que a dança pode oferecer aos alunos, e ao mesmo tempo
pudesse servir de material de embasamento para outros educadores da área. Nesse intuito, são
apresentadas as estratégias que fizeram parte de todo o processo de construção do ensino da
dança na escola. Cumprida a primeira meta, serão descritas, as atividades que fizeram parte da
proposta, bem como os resultados alcançados. Procurar-se-á explicitar a forma como o processo
foi conduzido a fim de levar o aluno à construção do conhecimento acerca da dança, das
possibilidades que ela oferece e dos diversos elementos ligados a ela.
Produção Didático-pedagógica
Título: Dança no Espaço Escolar: Conhecimento e Movimento.
Palavras-chave: Dança. Escola. Educação Física.
Resumo: A justificativa para a escolha do tema reside nas premissas de que a dança na escola, é
fundamental enquanto atividade pedagógica, valorizando as potencialidades individuais e
possibilitando a expressão crítica da linguagem corporal transformadora e não reprodutora. Outra
premissa é de trabalhar a dança de forma prazerosa junto aos alunos, ajudando-os a vivenciarem,
(re)conhecerem e desmitificarem papéis construídos em determinado tempo histórico e atribuídos
à ela de maneira estereotipada. Objetivos: Elaborar proposta de intervenção metodológica para o
ensino da dança na escola, levando-se em consideração que ela, enquanto área do conhecimento
precisa estar presente a partir de ações concretas, como atividade em construção contínua.
Explorar aspectos da dança como forma de conhecimento e valorização cultural; Propor vivências
por meio da expressividade da dança. A metodologia será por meio de intervenções como:
Realização de questionamentos para diagnosticar o interesse e a concepção dos alunos sobre
dança; Investigação sobre a vivência da dança na práxis pedagógica e expressão corporal;
Observação, análise e discussão de filmes e pesquisas; Apresentação do projeto à comunidade
(festival de dança); Durante o processo os alunos serão levados a refletir, expor e argumentar
sobre questões propostas pelo professor.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: VANIA DE CARVALHO SANTOS
ORIENTADOR: VIDAL PEREZ
IES: FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DO PARANÁ

Artigo
Título: Xadrez como Instrumento na Sala de Aula
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Palavras-chave: Desafiadora. Concentração. Raciocínio lógico. Memória. Paciência.
Resumo: O jogo de Xadrez é uma das atividades mais praticadas dentro das escolas não apenas
como diversão e sim como instrumento novo, auxiliando na aprendizagem e desenvolvendo o
raciocínio lógico. Tendo em vista que é um jogo de estratégias de defesa e ataque exigindo assim
concentração, memória e paciência. As aulas ficaram mais dinâmicas e desafiadoras tendo o
Xadrez como um objeto inovador. O mais importante é ressaltar que o xadrez se tornou objeto de
estudo de pesquisadores, de forma concreta e visível na sua demonstração, visto que é sempre
renovado, não possui fim. Colocar o Xadrez em nossa escola torna-se prazeroso, pois os
educando estão sempre dispostos a aprender cada vez mais, ultrapassar os desafios que possam
trazer e levar para a realidade através de experiências vividas e por ele transpostas. Como
material de apoio serão utilizados recursos alternativos para que ajudem na prática do ensino de
Xadrez, como: apresentação de slides, textos, filmes e etc.; transformando e inovando o processo
ensino-aprendizagem.

Produção Didático-pedagógica
Título: Xadrez como Instrumento na Sala de Aula
Palavras-chave: Material Didático.
Resumo: O jogo de Xadrez é uma das atividades mais praticadas dentro das escolas não apenas
como diversão e sim como instrumento novo, auxiliando na aprendizagem e desenvolvendo o
raciocínio lógico. Tendo em vista que é um jogo de estratégias de defesa e ataque exigindo assim
concentração, memória e paciência. As aulas ficaram mais dinâmicas e desafiadoras tendo o
Xadrez como um objeto inovador. O mais importante é ressaltar que o xadrez se tornou objeto de
estudo de pesquisadores, de forma concreta e visível na sua demonstração, visto que é sempre
renovado, não possui fim. Colocar o Xadrez em nossa escola torna-se prazeroso, pois os
educando estão sempre dispostos a aprender cada vez mais, ultrapassar os desafios que possam
trazer e levar para a realidade através de experiências vividas e por ele transpostas. Como
material de apoio serão utilizados recursos alternativos para que ajudem na prática do ensino de
Xadrez, como: apresentação de slides, textos, filmes e etc.; transformando e inovando o processo
ensino-aprendizagem.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: VANIA THEREZINHA DE MELLO MORAES PRIOLI
ORIENTADOR: FABIO YUZO NAKAMURA
IES: UEL
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Artigo
Título: Interação dos saberes: interação da Física com a Educação Física Autor:
Palavras-chave: Refletir. Re-significar. Interar. Interdisciplinar. Abstract.
Resumo: Os alunos do ensino fundamental ao adentrarem no Ensino Médio, possuem sérias
dificuldades em encontrar sentido para o aprendizado de certos conteúdos, principalmente na
disciplina de Física, sem entender o porquê aprender tal disciplina. O presente artigo pauta-se na
premissa de valorização do trabalho interdisciplinar no contexto escolar, ampliando as conexões
do conhecimento teórico e prático, despertando no aluno a percepção entre o aprendizado formal
escolar e o seu cotidiano. A interação proposta e executada acontece entre as disciplinas de
Física e Educação Física, com trocas de informações e resultados.
Produção Didático-pedagógica
Título: Interação da Física com a Educação Física
Palavras-chave: Refletir. Re-significar. Interar. Interdisciplinar.
Resumo: Os alunos do ensino fundamental ao adentrarem no Ensino Médio, possuem sérias
dificuldades em encontrar sentido para o aprendizado de certos conteúdos, principalmente na
disciplina de Física, sem entender o porquê aprender tal disciplina. O presente artigo pauta-se na
premissa de valorização do trabalho interdisciplinar no contexto escolar, ampliando as conexões
do conhecimento teórico e prático, despertando no aluno a percepção entre o aprendizado formal
escolar e o seu cotidiano. A interação proposta e executada acontece entre as disciplinas de
Física e Educação Física, com trocas de informações e resultados.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: VERA LUCIA FIGUEIREDO
ORIENTADOR: JULIO ALBERTO AGANTE FERNANDES
IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ

Artigo
Título: Avaliação da aprendizagem em ed. física desafios da avaliação: buscando novas formas
de compreensão e significado da avaliação na educação física no contexto escolar.
Palavras-chave: Avaliação. Educação Física. Instrumentos avaliativos.
Resumo: A avaliação na disciplina de Educação Física reconhece a insuficiência que existe sobre
o tema, certo de que há uma obscuridade na pratica avaliativa na Educação Física, priorizando
práticas esportivas no contexto avaliativo. O objetivo deste artigo foi examinar os diferentes
posicionamentos de teóricos e pesquisadores a respeito da avaliação da aprendizagem nas aulas
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de educação física e realizar sondagem da realidade escolar, explorando o tema numa
abordagem dialética e qualitativa. O método utilizado foi à pesquisa de revisão bibliográfica, e a
sondagem da realidade escolar se deu pela coleta de dados por meio de questionários aplicados
aos professores de Educação Física de diferentes escolas pertencentes ao Núcleo Regional de
Educação de Cornélio Procópio, Jacarezinho, Ponta grossa e aos professores da Rede Estadual
de Educação cursistas do grupo de trabalho em rede - GTR 2010.

A partir da análise e

interpretação dos dados da pesquisa foi feita uma busca para identificar as principais dificuldades
encontradas pelos professores pesquisados na prática avaliativa da Educação Física. O resultado
expresso no presente artigo evidencia a necessidade da exploração do tema, visto que ainda
encontramos professores que consideram uma avaliação pontual, não enfocam sua

prática

avaliativa como está descrita nas Diretrizes Curriculares Estadual, considerando a necessidade de
revisão da avaliação.
Produção Didático-pedagógica
Título: Desafios da Avaliação: Buscando novas formas de compreensão e significado da
avaliação na Educação Física no contexto escolar.
Palavras-chave: Avaliação, Educação Física, Instrumentos avaliativos.
Resumo: A disciplina de Educação Física vem enfrentando inúmeros problemas relacionados
com avaliação da aprendizagem. Ao questionar vários professores sobre o tema, todos
concordam quanto à sua necessidade, mas ao mesmo tempo comentam sobre sua complexidade.
Este caderno temático objetiva dar um suporte metodológico, através de textos de
aprofundamento teórico metodológico, com sugestões de novos critérios, instrumentos e métodos
avaliativos na intenção de auxiliar o professor na sua prática pedagógica.

Espera-se que o

presente material auxilie o professor em sua atividade docente sua prática pedagógica, buscando
novas formas de avaliar. Para este estudo e exploração deste Material Didático Pedagógico –
Caderno Temático será organizado um Grupo de Estudos (curso de extensão) com professores da
disciplina de Educação física da região. Espera-se que o presente trabalho sirva de impulso para
novas formas de pensar e fazer a “avaliação”.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: VERANI MARIA FUSINATO COSTENARO
ORIENTADOR: INACIO BRANDL NETO
IES: UNIOESTE
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Artigo
Título: Os Jogos Cooperativos como prática educativa e solidária
Palavras-chave: Educação Física Escolar. Cooperação. Valores. Atitudes.
Resumo: Este artigo mostra os resultados de um projeto de intervenção do Programa de
Desenvolvimento Educacional do Paraná (PDE), realizado na cidade de Medianeira, no Colégio
Estadual João Manoel Mondrone, com o tema “cooperação”, cujo objetivo foi analisar os
resultados obtidos na realização das aulas de Educação Física no Ensino Fundamental com o
conteúdo esporte, utilizando a pedagogia cooperativa. A pesquisa foi descritiva e os sujeitos foram
90 discentes de 5ª e 6ª séries. O instrumento utilizado para a obtenção das informações foi um
questionário com sete questões (sendo uma aberta e as outras fechadas), aplicado após 12 aulas
com orientações cooperativas. Os principais resultados mostraram que 51 alunos (56,56%)
prefeririam ter atividades cooperativas nas aulas, sendo ainda que 10 (11,11%) não têm
preferências e 29 (32,22%) tiveram tendência competitiva, apesar de a maioria responder a favor
de sentimentos a atitudes cooperativas em outra questão. Os docentes que participaram do
estudo chegaram à conclusão da importância da cooperação e afirmaram que vão continuar
utilizando a pedagogia cooperativa e perceberam melhoras nos relacionamentos discentes.
Produção Didático-pedagógica
Título: Pedagogia Cooperativa como possibilidade de mudança qualitativa para as aulas de
Educação Física sobre o Esporte.
Palavras-chave: Pedagogia Cooperativa. Aulas de Esporte. Transformação Social.
Resumo: A proposta deste projeto não está em eliminar a competição ou a prática de esportes do
ambiente escolar, mas sim, somar a possibilidade de modificar a forma didática, através de
intervenções pedagógicas direcionadas aos professores de Educação Física, com o objetivo de
analisar a contribuição da Pedagogia Cooperativa no processo educacional, reestruturando suas
aulas, oferecendo subsídios para ampliar sua visão quanto à utilização e mostrando que uma
pequena mudança nas regras do jogo pode trazer benefícios na vida do aluno, resultando na
conscientização de sua importância como elemento ativo na transformação social. O material
didático, como forma de orientação teórica/metodológica, será apresentado e discutido na semana
Pedagógica 2010. Estaremos fazendo observações nas aulas para constatar como o esporte está
sendo ministrado (de forma cooperativa, competitiva ou semicooperativa).A expectativa é que
tanto discentes como docentes desmistifiquem o paradigma da competição refletindo sobre a
mudança de valores e comportamentos que a pedagogia cooperativa pode proporcionar.
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DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: VERGINIA BANDEIRA DA SILVA
ORIENTADOR: NILSON ROBERTO MOREIRA
IES: UEM

Artigo
Título: O jogo de xadrez como componente de formação na educação escolar
Palavras-chave: escola; xadrez; educação física.
Resumo: Na escola os alunos devem ser preparados para explorarem o desconhecido. Para
tanto este estudo teve por objetivo constatar como o jogo de xadrez interferiu na formação
educacional entre os alunos da 5º série do ensino fundamental. A pesquisa foi desenvolvida no
Col. Est. 14 de Dezembro-EFM, no Município de Peabiru pela oportunidade concedida pelo
Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) da Seed-Pr. Participaram 25 alunos sendo 11
do sexo masculino e 14 do sexo feminino, com idade entre 10 a 14 anos. A metodologia utilizada
foi a pesquisa ação tendo como instrumento para a coleta de dados uma entrevista com questões
abertas para identificar sobre o conhecimento do xadrez, a utilização deste na escola e em sua
vida cotidiana. Entre os resultados constatamos que a prática do xadrez constitui um elemento
alternativo para incidir na aprendizagem, na identificação de dificuldades ocorrendo como
consequência uma intervenção no processo de ensino e aprendizagem do aluno participante do
projeto de pesquisa. Concluímos que o ensino e a prática do jogo de xadrez tornou-se um meio de
intervenção importante, pois propiciou aos alunos executantes progressos educacionais, sociais e
pedagógicos, influenciando então, na formação dos alunos.

Produção Didático-pedagógica
Título: O Jogo de Xadrez como Componente de Formação na Educação Escolar
Palavras-chave: Formação educacional, xadrez, educação física
Resumo: Este projeto tem o objetivo de constatar entre alunos da 5ª série como o jogo de xadrez
interferirá na formação educacional. A proposição deste estudo se justifica pelo fato de estar
envolvida no Programa de Desenvolvimento Educacional que tem como metodologia a pesquisaação.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: VILSON BENEDITO
ORIENTADOR: FABIO MUCIO STINGHEN
IES: UTFPR
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Artigo
Título: A busca da autonomia através dos jogos cooperativos
Palavras-chave: jogos; cooperação; educação física.
Resumo: Nas aulas de Educação Física os jogos de um modo geral têm-se caracterizado pela
competição acirrada entre os alunos. Os professores de um modo geral não têm seguido as DCE
da SEED, que coloca os Jogos Cooperativos como parte dos conteúdos a serem ministrados para
os alunos. Com esse projeto procuramos responder à seguinte indagação: se os jogos
cooperativos fazem parte das Diretrizes Curriculares de Educação Física da SEED, por que os
alunos não evidenciam na prática os resultados dessas atividades? O objetivo deste projeto foi
utilizar os jogos cooperativos com os alunos de 5ª série do Colégio Estadual Avelino Antonio
Vieira. As aulas foram ministradas pelo Professor PDE, e consistiram de brincadeiras, jogos e
conversas. O projeto foi realizado, usando o caderno pedagógico elaborado para este projeto. A
conclusão é que os Jogos Cooperativos devem ser usados como prevê as DCE da SEED.
Vivemos numa sociedade consumista e com um alto grau de agressividade, este projeto visou
resgatar através da prática pedagógica atividades que busquem valorizar o ser humano, dando
oportunidades aos alunos para o seu pleno desenvolvimento, criando um cidadão autônomo,
crítico e solidário
Produção Didático-pedagógica
Título: A busca da autonomia através dos jogos cooperativos
Palavras-chave: jogos, cooperação, educação física.
Resumo: Os Jogos Cooperativos existem desde os primórdios da existência do ser humano. Sua
sistematização ocorre na década de 50 nos Estados Unidos, através do trabalho pioneiro de Ted
Lentz, de onde se expandiram para o Canadá e América do Sul. Um dos precursores dos Jogos
Cooperativos é o Canadense Terry Orlink que em 1978, publicou o primeiro livro sistematizando-o,
com o título de \"Winning Throught Cooperation\" (Editado em português como “Vencendo a
Competição”.). No Brasil na década de 80 Fábio Otuzi Brotto inicia a divulgação dos Jogos
Cooperativos. No início, os mesmos tiveram grande aceitação nos Cursos Superiores de
Graduação e Pós-Graduação de Educação Física. Este Caderno Pedagógico tem o objetivo de
apresentar as atividades Cooperativas a serem desenvolvidas no projeto de intervenção nas aulas
de Educação Física, do Colégio Estadual Avelino Antonio Vieira, cidade de Curitiba, para alunos
de uma turma de 5ª série do Ensino Fundamental, da pesquisa sobre: “A busca da Autonomia
através dos Jogos Cooperativos”. O material elaborado na forma de Caderno Pedagógico tem o
objetivo de ser um subsídio para que professores possam também usar estas atividades com as
adaptações que se fizerem necessárias, conforme cada situação, para despertar o prazer de
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aprender brincando com os Jogos Cooperativos. Tem também a finalidade de sensibilizar o aluno
para a necessidade da cooperação para a sua formação cidadã, evitando a competição
exacerbada e todos os comportamentos advindos desta, procura oportunizar vivências pacíficas e
o aprimoramento de valores sociais e humanizadores.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: VINICIUS RIGON
ORIENTADOR: BRUNO SERGIO PORTELA
IES: UNICENTRO

Artigo
Título: A importância da politização para a melhoria da qualidade de vida no modelo capitalista
Palavras-chave: Politização. Modelo Capitalista. Qualidade de Vida.
Resumo: Nos últimos anos tem-se oportunizado condições para que o professor de educação
física, em suas práticas pedagógicas trabalhe buscando a formação integral do educando,
especialmente no que se refere à formação de uma consciência crítica e reflexiva em relação a
tudo que envolve a melhoria da qualidade de vida do cidadão Assim, torna-se necessário uma
intervenção pedagógica que seja capaz de levar o educando, a superar a consciência ingênua,
transformando-se em um sujeito crítico e reflexivo assumindo seus próprios atos, buscando a
participação no contexto social em que esta inserido, transformando-o num espaço mais
humanizado. Pautado, nestas constatações do momento histórico em que se vive, busca-se
responder ao problema de pesquisa: por que a politização é de fundamental importância para a
qualidade de vida do cidadão? Este estudo tem como objetivo alertar e conscientizar os alunos da
importância da politização para a melhoria da qualidade de vida no modelo capitalista nas aulas
de educação física. O artigo aborda temas reflexivos sobre as questões sociais, políticas e
econômicas que interferem na melhoria da qualidade de vida de nossa sociedade. A pesquisa é
de cunho bibliográfico e exploratória, tem como principal finalidade desenvolver, esclarecer e
relacionar conceitos e idéias, para a formação da obordagens mais condizentes com o
desenvolvimento de estudos, portanto, os dados e informações coletadas foram analisados
qualitativamente, onde procura-se analisar todos os pontos de vista, para a compreensão do
fenômeno estudado na sua complexidade e assim chegar as considerações finais referente ao
tema.
Produção Didático-pedagógica
Título: A importância da politização para melhoria da qualidade de vida no modelo capitalista
Palavras-chave: Politização
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Resumo: O que é ser politizado?
\"Ser politizado é entender como funcionam as relações de poder em cada sociedade e no mundo
em geral. É compreender que, por trás das relações de troca no mercado existem relações de
exploração. Que, por trás das relações de voto, existem relações de dominação. Que, por trás das
relações de informação, há um processo de alienação. Ser politizado, no mundo de hoje, significa
compreendê-lo no marco das relações capitalistas de acumulação e de exploração. Representa
entender o mundo no marco da hegemonia imperial estadunidense, baseada na força militar e na
propaganda do modo de vida estadunidense. Ser politizado é compreender que tudo o que existe
foi produzido historicamente, pelas relações entre os homens e o meio em que vivem. Material
Didático pedagógico na escola.(em elaboração) Dentro deste processo de construção de uma
visão de criticidade,passando pela educação Física ,Tecnicista, de que temos como parâmetro em
nossas escolas,pretendo nesse trabalho transcender, e aumentar minha visão de mundo,
buscando novos horizontes para para uma Educa,cão Física progressista,e poder compartilhar
com meus colegas, e aluno de debates ,discussão,palestras ,leituras de texto, livros, revistas,que
abordem assuntos relativos a Politização, Direitos e Deveres, Qualidade de vida,da importância
Biológico em nossas vidas, do bem estár dentro de um processo de cidadania de termos uma vida
digna de sobrevivência com nossos familiares. Abordaremos textos modelo capitalista e debateros
a relação trabalho x capital, classe dominante x dominada ,Burguesia x proletariado enfim abrir
discussões de uma Educação Física, de reflexão e de ações transformadoras. Obs: Aceitamos
sugestões.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: VOLMIR ANTONIO BEGNINI
ORIENTADOR: LUIS SERGIO PERES
IES: UNIOESTE

Artigo
Título: Voleibol na Escola: Uma Proposta de Integração e Intervenção Pedagógica
Palavras-chave: voleibol; inclusivo; valores coletivos; movimento.
Resumo: O voleibol é uma das modalidades esportivas que é ensinada na escola durante as
aulas de Educação Física, o qual é considerado como atividade fundamental para o
desenvolvimento integral do aluno, proporcionando movimentos que, além de privilegiar o
desenvolvimento motor das crianças, promovendo também os valores coletivos imprescindíveis
para a formação do ser humano, através do aprimoramento das capacidades físicas, melhorando
a saúde e a integração social dos alunos. Atualmente, em atividades desenvolvidas em algumas
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escolas, constatou-se que, nas aulas de Educação Física, os docentes desenvolviam a
modalidade apenas em forma de jogo. Esta proposta teve como objetivo principal a apresentação
de procedimentos no trabalho docente diário para o desenvolvimento da modalidade do voleibol e
ofertou atividades diferenciadas do praticado usualmente, para promover uma ação pedagógica
da disciplina de maneira mais prazerosa e motivadora, dando espaço também para o lúdico, o
recreativo e o cooperativo. A amostra participante da implementação foi composta por 60 alunos
dos sexos masculino e feminino das 5ª séries A e B do Colégio Estadual Belo Horizonte, do
município de Medianeira, com idades entre 11 e 12 anos. Para procedimento das atividades
propostas, desenvolveu-se atividades de caráter teórico e prático, respeitando-se as dificuldades
motoras apresentadas e desenvolvendo atividades de superação e aceitação de forma inclusiva
participativa. Após a intervenção concluiu-se que houve grande aceitação das atividades no
aprendizado do voleibol, inclusive despertando o gosto pela modalidade, uma vez que a maioria
dos alunos apresentavam maior interesse por outras modalidades esportivas, principalmente pelo
futsal. Percebeu-se significativo aumento na participação das atividades propostas.

Produção Didático-pedagógica
Título: Voleibol na Escola: Uma proposta de integração e intervenção pedagógica.
Palavras-chave: voleibol; inclusão; valores coletivos; movimento.
Resumo: Atualmente entre os esportes desenvolvidos nas escolas durante as aulas de Educação
Física, encontramos o voleibol, onde este é considerado como um dos fundamentais para o
desenvolvimento integral do aluno, proporcionando movimentos que alem de privilegiar o
desenvolvimento motor das crianças, desenvolve também os valores coletivos imprescindíveis
para a formação do ser humano, através do aprimorando das capacidades físicas, melhorando a
saúde e a integração social. Nas atividades desenvolvidas em muitas escolas tem-se observado
que atualmente as aulas de Educação Física se desenvolvem apenas em forma de jogo,
constatamos teoricamente que há diversas formas de tornar seu processo de ensinoaprendizagem mais prazeroso e motivador, como o lúdico, o recreativo e o cooperativo, levando o
aluno a inserir-se voluntariamente nas atividades ofertadas, porem esta realidade não acontece.
Pensando nisto estamos propondo uma intervenção pedagógica com novos procedimentos para o
desenvolvimento da modalidade do voleibol. Proposta esta que primeiramente será apresentada
aos professores de Educação Física do estabelecimento, e posteriormente as turmas das 5ª
séries A e B do Colégio Estadual Belo Horizonte, no município de Medianeira, escola esta
escolhida para o desenvolvimento da proposta de forma intencional, tendo em vista que o
professor trabalha na mesma. A forma de desenvolvimento junto aos alunos deve ser inclusiva,
dando oportunidades iguais, pois todos tem direito ao movimento, que é a atividade fundamental
da Educação Física. Nesse caso, o professor, como educador, deve criar situações visando esta
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abordagem, com a finalidade de promover o aluno na sua formação integral, adequando suas
necessidades ao prazer em movimentar o corpo.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: WALMOR ANTUNES FILHO
ORIENTADOR: CARLOS RICARDO MANFEK MALFATTI
IES: UNICENTRO

Artigo
Título: Introdução do teste de caminhada de 6 minutos: Uma forma de melhorar a tolerância e
adesão para diagnóstico da aptidão física na escola
Palavras-chave: Teste; caminhada; atividade.
Resumo: O estudo do Teste de Caminhada de seis minutos-TC6 objetivou introduzir uma
ferramenta melhor tolerável e de adesão para o diagnóstico da aptidão física clássica no meio
escolar. Esse estudo, apesar de direcionado completamente ao aluno na busca de um meio
seguro e confortável para a prática de exercícios de um modo geral, também procura resgatar a
imagem do professor como um transmissor de conhecimento científico, propondo novas formas de
monitoramento do desempenho físico e da saúde dos escolares. O estudo foi realizado no
CEEBJA – Centro Estadual de Estudos para Jovens e Adultos, sendo avaliados 21 educandos do
sexo feminino, com idades de 15 a 39 anos. Os escolares foram orientados sobre as disfunções
cardiorrespiratórias e a importância da prática da atividade física regular. Os escolares realizaram
trabalho de pesquisa em grupo sobre o assunto. Realizou-se a avaliação biométrica para calcular
o IMC, a verificação da freqüência cardíaca e da pressão arterial. Conclusão: Os níveis mais altos
de IMC, freqüência cardíaca e pressão arterial se deram na faixa etária de 30 a 39 anos, depois
na faixa etária de 21 a 29 anos, ficando o melhor resultado com a faixa etária de 15 a 20 anos. A
faixa etária está diretamente relacionada aos resultados, visto que quanto menor a faixa etária os
resultados são mais satisfatórios.
Produção Didático-pedagógica
Título: TC6 - teste de caminhada dos 6 minutos
Palavras-chave: teste, caminhada, atividade fisica
Resumo: Utilizando as diretrizes como foco, entende-se a escola como um espaço que, dentre
outras funções, deve garantir o acesso aos alunos aos alunos ao conhecimento produzido
historicamente pela humanidade. Neste sentido, partindo de seu objeto de estudo e de ensino,
Cultura Corporal, a Educação Física se insere neste projeto ao garantir o acesso ao conhecimento
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e à reflexão crítica das inúmeras manifestações ou práticas corporais historicamente produzidas
pela humanidade, na busca de contribuir com um ideal mais amplo de formação de um ser crítico
e reflexivo, reconhecendo-se como sujeito, que é produto, mas também agente histórico, político,
social e cultural. Neste estudo salientamos que o principal é o escolar, que muito antes de se
tornar sujeito crítico têm que sobreviver para isso. E qual a segurança que o professor de
Educação Física obtém no dia-a-dia de suas aulas, que está trabalhando com escolares
saudáveis? Muitos escolares se machucam e sentem-se mal, fora do horário escolar, e na maioria
das vezes, esperam chegar à escola e relatar ao professor o ocorrido para que este os ajude. Aos
profissionais cabe o compromisso de acompanhar o estado geral de saúde do escolar. O TC6 é
uma ferramenta que vêm de encontro a possibilidade diagnóstica da condição cardiorrespiratória
do escolar.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: WENSLEY MENDES VALERIANO
ORIENTADOR: CARMEM ELISA HENN BRANDL
IES: UNIOESTE

Artigo
Título: Sistematização Dos Conteúdos de Voleibol para 5ª a 8ª Séries
Palavras-chave: Voleibol. Conteúdos. Sistematizados.
Resumo: O trabalho nesta pesquisa procura investigar a viabilidade de sistematizar os conteúdos
de Educação Física, fazendo uma análise da forma que é realizada as aulas na regional do NRE
de Assis Chateaubriand, sendo que o principal problema levantado é a repetitividade nas aulas,
tornando-as iguais em todas as séries. O objetivo é investigar, o que e como ensinar do conteúdo
voleibol de 5ª a 8ª série, valorizando este conhecimento da cultura corporal como um conteúdo
específico da Educação Física, buscando cumprir os objetivos educacionais. A metodologia
utilizada neste trabalho baseou-se nas DCEs e autores, tais como Palma e Palma, Bojikian &
Bojikian, onde a forma de aplicação dos conteúdos se deu através de textos, vídeo, pesquisa e
também práticas, explorando dos alunos várias formas para assimilar os conteúdos. A conclusão é
de que as aulas ficam mais dinâmicas, onde os alunos podem demonstrar através de discussões
e reflexões a compreensão dos conteúdos aplicados.

Produção Didático-pedagógica
Título: Sistematização dos Conteúdos de Voleibol para 5ª a 8ª Séries
Palavras-chave: Sistematização. Conteúdos. Voleibol.
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Resumo: Dentro de uma visão crítica do papel da Educação Física e de sua valorização enquanto
disciplina obrigatória na rede estadual de ensino, é imprescindível que se mobilize a categoria
para desenvolver mecanismos para a qualidade da mesma. Dessa forma, ampliar a produção do
conhecimento, organizando novas maneiras de fazer Educação Física na cultura escolar, é um
desafio estimulante que para nós se põe. Não se trata aqui de implementar aula exclusivamente
teóricas em sala de aula, mas sim de expor os conteúdos teórico/práticos de forma atrativa e
condizente com a proposta das Diretrizes Curriculares. Portanto, o material a ser apresentado
neste trabalho não tem a pretensão de revolucionar as aulas de Educação Física, mas sim de
torná-la uma disciplina onde ocorra a apropriação dos saberes escolares. Desta forma, pretendo
abordar como conteúdo estruturante o esporte, mais especificamente o voleibol. O foco principal
será a sistematização dos conteúdos do voleibol, de 5ª a 8ª séries, para que haja uma seqüência
nos temas abordados nas diferentes séries, e também proporcionar aos alunos o registro escrito e
impresso do conteúdo tornando, este material, um instrumento de aprendizagem, para que o
aluno possa recorrer a este, quando necessário, durante sua trajetória escolar.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: WILINGTON ANTONIO GIAROLA
ORIENTADOR: CLAUDIO KRAVCHYCHYN
IES: UEM

Artigo
Título: A educação física no ensino médio: repensando o esporte e suas possibilidades a partir do
futebol
Palavras-chave: Educação Física. Ensino Médio. Esporte. Futebol.
Resumo: A pesquisa teve por objetivo incluir e incorporar o conhecimento teórico e significativo
sobre o futebol, por meio da elaboração e aplicação de uma Unidade de Ensino sobre o tema,
para dar sustentação e credibilidade ao conhecimento prático durante as aulas de Educação
Física. Para tanto, apresentamos uma proposta pedagógica estruturada em torno do esporte e
seu conteúdo específico Futebol, contextualizado e interligado de uma forma reflexiva com alguns
elementos articuladores contemplados nas Diretrizes Curriculares da Educação Básica do Paraná
(PARANÁ, 2008) para a disciplina de Educação Física subdivididas em três momentos: Futebol e
desportivização, Futebol e diversidade e Futebol e mídia. Como estratégias de ação junto a uma
turma com 30 alunos de 1º ano do Ensino Médio no Colégio Estadual Vereador José Balan, de
Umuarama, foi realizado um diagnóstico inicial, que evidenciou o entendimento geral dos alunos
sobre a modalidade, que foi base para o planejamento da Unidade de Ensino composta de 32
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aulas, fundamentada numa concepção histórico-crítica e caracterizando-se como uma pesquisa
qualitativa. Como resultados, verificou-se que os conteúdos aplicados com esta práxis
diversificada contribuíram para a construção e reconstrução do Futebol (o esporte na escola para
o esporte da escola), com ênfase para a inclusão dos alunos nesse processo como protagonistas
e co-participantes, de forma consciente, reflexiva e autônoma para usufruírem, no futuro, dos
benefícios e conhecimentos adquiridos e produzidos por meio da Educação Física escolar.

Produção Didático-pedagógica
Título: A educação física no ensino médio: repensando o esporte e suas possibilidades a partir do
futebol
Palavras-chave: não disponível.
Resumo: Esta proposta pretende construir e aplicar uma proposta pedagógica do futebol
composta de aulas teóricas e práticas relacionada com alguns elementos articuladores para ser
ministrada junto aos alunos do Ensino Médio para contribuir para que a Educação Física seja,
além de obrigatória, legítima e valorizada em sua condição de componente curricular e, ao mesmo
tempo, nortear o trabalho pedagógico do professor com metodologias e conteúdos diversificados
do futebol voltados para a realidade e necessidade dos alunos e que estes possam futuramente
constatar e reconhecer a importância destes conhecimentos adquiridos através da Educação
Física. O encaminhamento metodológico deste material didático ficou assim constituído: a) Leitura
da realidade considerando o conhecimento do aluno como referência para a construção do
conhecimento escolar; b) Problematização criando um ambiente de dúvidas e desafios para
despertar o interesse do aluno por novas descobertas e possibilidades de conhecimentos
relacionados ao futebol; c) Desenvolvimento dos conteúdos teóricos e práticos do conteúdo
futebol apresentados de forma sistematizada para construir um conhecimento significativo e
voltado para a realidade do aluno; d) Avaliação dos conhecimentos produzidos indagando sobre o
conhecimento assimilado durante as aulas e sua relevância para o cotidiano do aluno.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: WILSON JOSE LEANDRO STEFANI
ORIENTADOR: RUI GONCALVES MARQUES ELIAS
IES: UEM

Artigo
Título: A importância da prática avaliativa na Educação Física Escolar.
Palavras-chave: educação física escolar; método de avaliação.
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Resumo: Para que o processo ensino aprendizagem se efetive, o professor lança mão de
diversos recursos e metodologias de ensino. Mas para que haja a efetivação destes saberes, se
faz necessário a Avaliação, pois através desta, é possível verificar e legitimar a concepção da
educação que consequentemente norteia a prática pedagógica. Contudo, é sabido que as práticas
avaliativas geram polêmicas. E nesta visão, buscando uma análise reflexiva do processo
avaliativo em Educação Física, procura-se estabelecer padrões que sirvam de parâmetros a ação
pedagógica. Considerando que o professor é um mediador da estimulação dos sentidos, a fim de
ampliar a capacidade de percepção, de movimento, de agilidade, de coordenação, de espírito de
grupo, de regras e de tantos outros fatores que norteiam a prática em Educação Física, se faz
necessário levar em consideração a individualidade e as múltiplas capacidades, para que o
processo avaliativo não seja excludente, nem arbitrário, mas que o aprendizado se efetive
gradativamente e significativamente. Nesta perspectiva, este projeto busca elucidar estas
questões pertinentes a Avaliação em Educação Física.

Produção Didático-pedagógica
Título: A Importância da prática avaliativa na Educação Física Escolar
Palavras-chave: Educação Física Escolar.
Resumo: Para que o processo ensino aprendizagem se efetive, o professor lança mão de
diversos recursos e metodologias de ensino. Mas para que haja a efetivação destes saberes, se
faz necessário a Avaliação, pois através desta, é possível verificar e legitimar a concepção da
educação que consequentemente norteia a prática pedagógica. Contudo, é sabido que as práticas
avaliativas geram polêmicas. E nesta visão, buscando uma análise reflexiva do processo
avaliativo em Educação Física, procura-se estabelecer padrões que sirvam de parâmetros a ação
pedagógica. Considerando que o professor é um mediador da estimulação dos sentidos, a fim de
ampliar a capacidade de percepção, de movimento, de agilidade, de coordenação, de espírito de
grupo, de regras e de tantos outros fatores que norteiam a prática em Educação Física, se faz
necessário levar em consideração a individualidade e as múltiplas capacidades, para que o
processo avaliativo não seja excludente, nem arbitrário, mas que o aprendizado se efetive
gradativamente e significativamente. Nesta perspectiva, este projeto busca elucidar estas
questões pertinentes a Avaliação em Educação Física.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: WINIA MARIA CAVALCANTE LOPES
ORIENTADOR: SONIA MARIA TOYOSHIMA LIMA
IES: UEM
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Artigo
Título: A Família na Escola da Educação Especial: Uma parceria direcionada às relações afetivosociais
Palavras-chave: Família. Escola. Parceria. Afetividade.
Resumo: A parceria, interlocução e diálogo entre família/alunos/escola deve ser compartilhada
para que estigmas sejam desmistificados e a afetividade se faça presente no meio escolar. O
estudo teve por objetivo analisar as significações dos padrões de valores sociais e afetivos entre
as famílias e alunos da Escola de Educação Especial Josephina Wendling Nunes - Apae de
Campo Mourão. A metodologia utilizada foi a pesquisa ação que envolveu 10 alunos, sendo 06 do
sexo masculino e 04 do sexo feminino na faixa etária de 10 a 15 anos, e os pais destes alunos
com idade entre 30 e 45 anos. Como estratégia de ação utilizou-se encontros que propiciaram
buscar significados sobre estigmas, afetividade, família e escola; atividades lúdicas para
concretizar a afetividade entre as famílias e os alunos; intervindo com ações para expor e ouvir
suas histórias de vida pessoais; realizou-se também, oficinas para fortalecer o espírito de
cooperação. Constatou-se que a parceria proposta e o processo de intervenção realizada entre
família escola e alunos possibilitaram a exteriorização das manifestações afetivas, como tristeza,
ódio, angústia, decepção, bem como de alegria, emoção, satisfação e aceitação. Concluímos com
a pesquisa oportunizada pelo Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE/SEED - que a
parceria de interlocução e estudos sobre estigma, inclusão e reflexões sobre afetividade no
ambiente escolar, modificou padrões de valores sociais, emocionais e psicológicas; aproximando
as famílias da escola, superando e fortalecendo os laços de amizade e autoconfiança para
conseguir transformar sua história, ou seja, tornando-as sujeito no processo social e escolar.

Produção Didático-pedagógica
Título: A Família na Escola da Educação Especial: Uma parceria direcionada às relações afetivosociais
Palavras-chave: Família. Escola. Parceria. Afetividade.
Resumo: A pesquisa se justifica pela necessidade de oportunizar a parceria de interlocução e
diálogo entre pais/ alunos/escola, compartilhando experiências da inclusão, estigmas e afetividade
entre o meio escolar e familiar através de atividades lúdicas e recreativas. Tendo por objetivo geral
analisar as significações dos padrões de valores sociais e afetivos durante o processo de
interlocução entre as famílias e alunos da Escola de Educação Especial, e por objetivos
específicos: identificar a realidade sócio-econômica dos pais dos alunos envolvidos com a
pesquisa; propor e realizar ações para estabelecer parcerias entre a escola e os pais de alunos;
realizar um processo de interlocução com reflexões sobre padrões de valores e conceitos,
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estigma, afetividade e a influência destes no processo familiar e escolar. Proporcionar
experiências lúdicas, recreativas e interativas relacionadas à corporeidade e afetividade. Neste
estudo optou-se pela abordagem da pesquisa-ação, voltada para a ação e intervenção coletiva,
com 15 famílias, cujos filhos estão na faixa etária de 10 a 15 anos, com duração de 32 horas para
a implementação do projeto, compreendidos entre os meses de agosto a dezembro de 2010.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: ZENAIDE DIAS CHAMORRO
ORIENTADOR: DARTEL FERRARI DE LIMA
IES: UNIOESTE

Artigo
Título: Violência Escolar-Uma Proposta Pacificadora
Palavras-chave: Violência Escolar. PDE. Educação Física.
Resumo: Este trabalho aborda a questão da violência escolar inserida na escola. Precisamente
foi o de conhecer como se apresentam os atos de violência no âmbito escolar do Colégio Estadual
Professor Jaime Rodrigues, para melhorar o entendimento dos comportamentos que manifesta a
conduta agressiva, bem como, a participação no contexto educacional do professor de Educação
Física na estratégia de fomentar discussões e reflexões mitigadoras do problema. Buscou-se
também, analisar o potencial do corpo em movimento como ferramenta para o desenvolvimento
de reflexões, objetivando ressaltar a importância de valores morais e cívicos presentes no ser
humano, como a cooperação, o respeito e a tolerância; reforçando o caráter de inclusão de
minorias como contribuinte à interação e integração social no âmbito escolar. Para tanto, se
propôs promover ações em despertar o interesse dos alunos, educadores, pais e familiares na
busca de ações coletivas preventivas contra a violência escolar. O trabalho desenvolvido com os
alunos constituiu-se em um valioso recurso pedagógico, capaz de despertar e conscientizar a
respeito do tema em questão, proporcionando informações suficientes para a diminuição da
violência entre os alunos.

Produção Didático-pedagógica
Título: Violência Escolar- Uma Proposta Pacificadora
Palavras-chave: Violência Escolar. PDE. Educação Física.
Resumo: Este trabalho aborda a questão da violência escolar inserida na escola. Precisamente
foi o de conhecer como se apresentam os atos de violência no âmbito escolar do Colégio Estadual
Professor Jaime Rodrigues, para melhorar o entendimento dos comportamentos que manifesta a

Educação Física 2009
conduta agressiva, bem como, a participação no contexto educacional do professor de Educação
Física na estratégia de fomentar discussões e reflexões mitigadoras do problema. Buscou-se
também, analisar o potencial do corpo em movimento como ferramenta para o desenvolvimento
de reflexões, objetivando ressaltar a importância de valores morais e cívicos presentes no ser
humano, como a cooperação, o respeito e a tolerância; reforçando o caráter de inclusão de
minorias como contribuinte à interação e integração social no âmbito escolar. Para tanto, se
propôs promover ações em despertar o interesse dos alunos, educadores, pais e familiares na
busca de ações coletivas preventivas contra a violência escolar. O trabalho desenvolvido com os
alunos constituiu-se em um valioso recurso pedagógico, capaz de despertar e conscientizar a
respeito do tema em questão, proporcionando informações suficientes para a diminuição da
violência entre os alunos.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: ZULCIMARA GONCALES
ORIENTADOR: SONIA REGINA MEREGE
IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ

Artigo
Título: Educação Física: o resgate da aprendizagem motora.
Palavras-chave: Educação Física; Desenvolvimento Motor; Aprendizagem.
Resumo: O presente estudo teve como objetivo verificar o desenvolvimento motor dos alunos da
Escola Estadual de Jandinópolis com a aplicação do protocolo de escala de desenvolvimento
motor Dr. Francisco Rosa Neto, a amostra foi iniciada com 16 alunos e totalizando ao final 16
alunos sem classificação de gênero que concluíram as atividades do projeto. Estudos em
aprendizagem motora mostram a necessidade do desenvolvimento motor e a preocupação de sua
ação, movimento e aquisição de habilidades. O desenvolvimento dos domínios motor, cognitivo,
afetivo e social é interligado independente da predominância da ação. O movimento é uma forma
de expressão, comunicação, interação um meio facilitador e importante para o ensino
aprendizagem, as aulas de Educação Física proporcionaram ao aluno o desenvolvimento e
aprimoramento da aprendizagem motora através de exercícios, jogos, circuitos e atividades
esportivas diversificadas, contribuindo para melhorar o desempenho do aluno no seu cotidiano e
nas disciplinas escolares. As aulas foram planejadas e adequadas ao estágio de desenvolvimento
de cada aluno, buscando melhorar e aprimorar seu desenvolvimento. Após a implementação do
projeto no mês de dezembro reaplicou-se o protocolo Rosa Neta e constatou–se uma melhora
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significativa na escala de desenvolvimento motor dos alunos e maior interesse nas aulas de
Educação Física.
Produção Didático-pedagógica
Título: Desenvolvimento e Aprendizagem motora
Palavras-chave: Desenvolvimento motor; aquisição de habilidades; aprendizagem.
Resumo: Este trabalho tem a finalidade de auxiliar o professor de Educação Física e demais
disciplinas a refletir e compreender a importância do desenvolvimento motor ampliando a
aquisição de habilidades para uma aprendizagem motora dos alunos e suas implicações em todo
o processo de aprendizagem como ler, dançar, arremessar, lutar, jogar basquete, tocar um
instrumento, raciocinar e tomar decisões com maior facilidade no decorrer de sua vida.

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR PDE: ZULMARA DE FATIMA RIBEIRO ANTUNES
ORIENTADOR: CONSTANTINO RIBEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR
IES: UEPG

Artigo
Título: Jogos e Brincadeiras - alternativa de um trabalho pedagógico
Palavras-chave: Educação. Educação Física. Jogos. Brincadeiras.
Resumo: O presente estudo tem como principal objetivo apresentar a avaliação referente a
evolução da coordenação motora em escolares do Colégio Estadual Senador Correia, no
município de Ponta Grossa, no segundo semestre do ano de 2010 para alunos da 5ª série,
desenvolvido semanalmente por meio de jogos e brincadeiras. A faixa etária dos participantes
variou de 10 a 13 anos e 11 meses, totalizando 23 crianças. Para a execução do objetivo aplicouse o teste Korper Koordinationstest Für Kinder (KTK), que consiste em quatro fases. Na primeira
etapa foi aplicado um pré-teste e depois da aplicação de jogos e brincadeiras por um período de
quatro meses, cujo conteúdo foi embasado na Abordagem Crítico-Emancipatória e repetiu-se o
teste. Constatou-se que durante a execução do projeto a maioria das crianças mostrou grande
interesse em participar, possuem um repertório considerável de brincadeiras e jogos, apresentam
facilidade de assimilação e compreensão quando inseridas novas regras e que após o período em
que as crianças vivenciaram várias formas de jogos e brincadeiras os coeficientes motores
indicaram uma melhora significativa quanto ao processo de coordenação motora, permitindo inferir
que as atividades auxiliam muito na busca da melhora da coordenação, sendo essencial explorálas como conteúdo nas aulas de educação física.

Educação Física 2009

Produção Didático-pedagógica
Título: Jogos e Brincadeiras - alternativa de um trabalho pedagógico
Palavras-chave: Educação. Educação Física. Jogos e Brincadeiras. Cultura Popular.
Resumo: Brincar e jogar são atividades presentes na vida do ser humano, independentemente da
idade. O simples ato de brincar ou jogar é importante no desenvolvimento humano,
proporcionando aperfeiçoamento motor, construção de conhecimentos e saberes, equilíbrio físico
e emocional, criatividade e responsabilidade. Jogos e brincadeiras quando considerados
conteúdos escolares e aplicados por profissionais apresentam facilidades de aplicação, pois não
são desconhecidos, podem ser praticados em qualquer idade e podem se transformar,
dependendo da aceitação de quem joga e brinca, divertidos e prazerosos. Além de proporcionar
uma aprendizagem sem caráter rígido permite a participação de forma alegre e espontânea. Os
objetivos da presente unidade são: a) resgatar jogos e brincadeiras populares e sistematizar para
aplicação nas escolas; b) organizar atividades que possibilitem a convivência harmônica entre os
alunos; c) discutir e criar novas formas de brincar; d) oportunizar o conhecimento de novos jogos e
brincadeiras, despertando o interesse do grupo. Para aplicação do conteúdo “Jogos e
Brincadeiras na escola”, optou-se pela abordagem crítico-emancipatório pela intenção em
desenvolver um trabalho que valorize a compreensão crítica sobre o homem, sobre a sociedade e
sobre as relações sociais, que poderá proporcionar a emancipação do aluno em face aos
conteúdos trabalhados.

