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IES:  UEM 

Artigo  
Título: A CAPOEIRA COMO ELEMENTO DA CULTURA CORPORAL 

ATUANDO NA DESCONSTRUÇÃO DE ESTEREÓTIPOS E NA CONSTRUÇÃO 

DA IDENTIDADE RACIAL NO CONTEXTO DA ESCOLA PÚBLICA 

Palavras-chave: Capoeira – Diversidade - Diretrizes Curriculares - Educação 

Física. 

Resumo: presente artigo busca promover a reflexão acerca da Cultura Afro-

brasileira, por meio da capoeira, resgatando-a como conteúdo de ensino na 

disciplina de Educação Física por meio da dança. A partir de um referencial 

teórico buscou-se a construção de um projeto que contribuísse para a 

implementação da Lei 10.639/03 nas escolas públicas estaduais do Paraná. O 

referido projeto fora disponibilizado para que os profissionais da educação 

realizassem discussões no Grupo de Trabalhos em Rede (GTR). As discussões 

foram realizadas em ambiente virtual e contribuíram de maneira significativa na 

efetivação do projeto. As atividades buscaram sempre valorizar o conhecimento 

prévio dos alunos sobre a cultura Afro-brasileira em suas diferentes dimensões, 

problematizando a questão da capoeira e da diversidade étnico-racial. Foram 

realizadas atividades práticas e teóricas objetivando, por meio da mediação do 

professor, proporcionar aos alunos da 5ª série do Ensino Fundamental do 

Colégio Olavo Bilac de Sarandi no Estado do Paraná, experiências com a 

capoeira e a cultura Afro-brasileira a partir do conteúdo estruturante proposto 

nas Diretrizes Curriculares de Educação Física do Estado do Paraná, a dança. 

As atividades realizadas fazem parte do Programa de Desenvolvimento 

Educacional que é fruto de uma política pública do Governo Paranaense que 

possibilita diálogos construtivos com professores do ensino superior e com os da 

educação básica. 

 
Produção didático-pedagógica 



Título: A Capoeira como elemento da cultura corporal atuando na desconstrução 

de estereótipos e na construção da identidade racial no contexto da escola 

pública 

Palavras-chave: - capoeira ––pluralidade étnico racial brasileira 

Resumo: Como forma de compreender as dimensões propostas pela Lei 

10.639/03 no que tange ao dispositivo de resgatar e valorizar a história e a 

cultura,encontra-se no trabalho de capoeira seus significados e sentidos no 

contexto histórico-social, como elemento da cultura corporal e por meio dela, 

repensar algumas práticas pedagógicas cotidianas, estabelecendo relações 

menos competitivas e mais solidárias na comunidade escolar, onde a dança 

presente na roda de capoeira manifesta-se ainda mais, reafirmando a presença 

desta arte criativa firmada no seio da cultura negra. A Capoeira enquanto 

manifestação cultural favorece o contato social, constrói e/ou cria possibilidades 

de movimento dentro de contexto significativo. Carregada de simbologias, 

conhecimentos e histórias, permite refletir durante as aulas de Educação Física, 

uma postura que valoriza os Direitos Humanos e a pluralidade étnico-racial 

brasileira. Objetiva-se com esse estudo o desenvolvimento de um trabalho que 

apresenta a importância da vivencia, reconhecimento e desmistificação de 

papeis que foram atribuídos de forma estereotipados, ligados a dança e ritmos 

afro. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: ADILSON APARECIDO MARQUES 

ORIENTADOR: Vidal Perez 
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Artigo  
Título: O Culto ao Corpo na Socirdade de Consumo 

Palavras-chave: Musculação; Anabólicos; Modismo; Saúde 

Resumo: Este artigo pesquisou juntamente com os alunos do Colégio 

Sertãozinho de Matinhos-PR, a possibilidade de praticar atividade física escolar, 

como alternativa viável na substituição dos trabalhos de musculação praticado 

nas academias. A busca pelo corpo perfeito e a crescente demanda de consumo 

de anabólicos, incentivados pelo apelo das mídias e o modismo. Outro foco deste 



trabalho é o incentivo aos alunos da necessidade de praticar atividade física 

prazerosa, sempre orientada e coordenada por um Profissional habilitado, 

buscando sempre a melhoria na qualidade de vida e a manutenção da saúde. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O culto ao corpo na sociedade de consumo 

Palavras-chave: beleza;culto ao corpo;saudável 

Resumo: Vivemos em uma época em que as pessoas estão sempre envolvidas 

em lutas pessoais, para conseguir se auto-afirmar, conseguir um espaço na 

sociedade. Muitas dessas buscas giram em torno da aparência física, as 

pessoas das mais variadas origens procuram por um ideal de beleza, aquela que 

é veiculada, principalmente pela televisão. As adolescentes em sua maioria 

buscam perder peso, os jovens adolescentes procuram um corpo sarado, para 

pertencerem a um grupo, para serem bem aceitos por amigos e serem temidos 

pelos grupos rivais. Ao mesmo tempo, alguns estudos mostram que, ma mesma 

proporção aos cuidados com o corpo, vem aumentando o número de pessoas 

descontentes com a aparência de seus corpos, com isso vem aumentando o 

consumo das chamadas drogas da imagem corporal, entre as quais se incluem 

os esteróides anabólicos andrógenos ou anabolizantes. Alunos do Colégio 

Estadual Sertãozinho procuram instrutores e academias tendo em vista a 

conquista de um corpo malhado que atenda as necessidades de um padrão de 

beleza imposto pela mídia em tempo recorde e através do uso de anabolizantes. 

Orientar os alunos para que realize a atividade física com profissionais 

capacitados, com planejamento e sem fazer uso de anabolizantes e outros tipos 

de drogas, através de atividades de cooperação, jogos cooperativos, filmes e 

textos que despertem no aluno o gosto pela prática esportiva saudável, levando 

em consideração a leitura e a valorização de seu próprio corpo é o principal foco 

deste projeto. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: ADIR MARQUES GARCIA 

ORIENTADOR: Joao Fernando Christofoletti 
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Artigo  
Título: Aprendizagem Do Handebol Pelo Método Sistêmico 

Palavras-chave: Educação Física, Iniciação Esportiva, Handebol, Tomada de 

decisão. 

Resumo: Na perspectiva de auxiliar na participação dos alunos, o presente 

trabalho de intervenção pedagógica que compõem esta unidade didática, tem o 

papel de contribuir para que consigamos verificar se o uso de métodos 

sistêmicos de ensino na iniciação esportiva de uma modalidade favorece uma 

participação mais efetiva dos alunos nas aulas. Nesse sentido está inclusa a 

intenção de avaliar o envolvimento dos alunos no processo de ensino-

aprendizagem que ocorre por meio de um método diferenciado de ensino e, 

também, promover uma maior e, mais eficiente participação dos alunos nas 

aulas. Espera-se, assim, contribuir para o ensino-aprendizagem dos alunos. 

Dentro das propostas apresentadas é importante salientar a necessidade de 

relacionar as atividades com as situações reais de jogo, isso faz com que o aluno 

comece de uma certa forma a desenvolver um raciocínio lógico relativo a 

situações com tomadas de decisão que só se apresentam durante o jogo. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Aprendizado do Handebol pelo método Sistêmico 

Palavras-chave: Iniciação esportiva;Handebol;Método de ensino;Educação 

Física; 

Resumo: Nesta perspectiva de auxiliar na participação dos alunos, o presente 

trabalho de intervenção pedagógica que compõem esta unidade didática, é 

relevante mencionar que a implementação dessas práticas tem, também, o papel 

de contribuir para que consigamos verificar se o uso de métodos sistêmicos de 

ensino na iniciação esportiva de um esporte, favorece uma participação mais 

efetiva dos alunos nas aulas. Nesse sentido, esta inclusa a intenção de avaliar o 

envolvimento dos alunos no processo de ensino-aprendizagem que ocorre por 

meio de um método diferenciado de ensino e, também, promover uma maior e, 

mais eficiente participação dos alunos nas aulas. Espera-se contribuir com as 

atividades propostas no ensino-aprendizagem dos alunos. 

 

 



DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: ADRIANA VALERIA FANTIN MENDES 
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IES:  UEM 

Artigo  
Título: TDAH, O DESAFIO DA INCLUSÃO 

Palavras-chave: Educação; Educação Física; inclusão; TDAH 

Resumo: A educação inclusiva exige, da escola, que se posicione de forma a 

acolher e tornar participativos alunos com necessidades educacionais especiais 

e, dos professores, um novo olhar sobre sua prática pedagógica, reestruturando-

a a fim de atender às diferentes necessidades de seus alunos. Mas, em 

contrapartida temos professores angustiados pela falta de preparo quando se 

deparam com alunos que apresentam comportamentos que fogem do padrão 

idealizado e que, invariavelmente, são confundidos com indisciplina, falta de 

limites, má educação, desajustamento social, entre outros. Desta forma, o 

presente estudo bibliográfico teve como objetivo oferecer aos professores e 

demais profissionais do contexto escolar, do Colégio Estadual Paiçandu e outros 

estabelecimentos da rede estadual e municipal, elementos para estudo e 

reflexão sobre o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), a 

inclusão do aluno com tal necessidade educacional especial e a contribuição da 

Educação Física Escolar nesse processo. Como metodologia foi implementado 

um curso de 32 horas, que pontuou os aspectos mais relevantes do TDAH como 

características, causas, diagnóstico, tratamento, comorbidades, consequências, 

o TDAH e a aprendizagem, o papel do professor e como a Educação Física, em 

seus conteúdos estruturantes, pode contribuir para a inclusão do aluno com 

TDAH e/ou outras necessidades educacionais especiais. Constituiu-se, assim, 

em um momento de aprofundamento, bem como delineamento de ações 

pedagógicas, como objetivo colocar o professor em contato com conteúdos e 

estratégias e, assim, conhecer mais sobre sua práxis pedagógica, inclusão, 

TDAH e/ou outras necessidades educacionais especiais. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: TDAH, O Desafio da Inclusão. 

Palavras-chave: TDAH; Inclusão; Educação Física. 



Resumo: A educação inclusiva exige da escola que se posicione de forma a 

acolher e tornar participativos alunos com necessidades especiais e dos 

professores um novo olhar sobre sua prática pedagógica, reestruturando-a a fim 

de atender às diferentes necessidades de seus alunos. Mas, nos deparamos 

com a falta de preparo dos professores em lidar com a situação. Desta forma, o 

objetivo desse material é oferecer elementos para estudo e reflexão sobre o 

Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), a inclusão do aluno 

portador e a contribuição da Educação Física Escolar nesse processo, buscando 

entender um pouco mais sobre o assunto. Para tanto, será aplicado um 

questionário a fim de analisar o que os professores sabem sobre o assunto e, a 

partir daí, direcionar nossa prática na implementação. Será oferecido um curso 

de 32 horas distribuídas entre encontros presenciais e online, onde estudaremos 

as unidades que compõe este caderno. No final do percurso os professores 

elaborarão um parecer avaliando o curso. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: AILTON DONISETE GOMES DE ARRUDA 

ORIENTADOR: Orlando Mendes Fogaca Junior 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: Jogos Tradicionais: conteúdo a ser ensinado nas aulas de Educação 

Física 

Palavras-chave: Jogos, Brincadeiras Tradicionais; Educação Física. 

Resumo: O objetivo deste trabalho foi apresentar a experiência docente com 

alunos do sétimo ano do Ensino Fundamental, do turno vespertino do Colégio 

Estadual Nilo Cairo, no município de Apucarana– PR, com relação ao Eixo 

Estruturante: jogos e brincadeiras. A proposta consiste em vivenciar os jogos 

tradicionais. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O jogo como conteúdo da disciplina de Educação Física: um resgate 

cultural 



Palavras-chave: Educação Física, Conteúdo, Jogos tradicionais, Resgate 

cultural 

Resumo: Em geral nas aulas de Educação Física os jogos e brincadeiras são 

deixados em segundo plano, ou seja, não lhe são dados importância. As 

atenções são voltadas a outros conteúdos julgados mais importantes, 

preferencialmente os esportes. Os jogos tradicionais tão comum no cotidiano 

infantil no passado vem perdendo espaço diante da modernidade e da 

tecnologia. Observa-se com muita freqüência a redução do espaço físico e a 

perda de segurança, condição essencial para sua prática. Este caderno tem 

como objetivo principal proporcionar aos alunos um estudo, compreensão e 

vivência de jogos e brincadeiras tradicionais para que possam constituir-se como 

aprendizagem de um saber específico da disciplina de Educação Física, 

possibilitando também a interação social, o desenvolvimento das 

potencialidades das crianças, de preservação da identidade e da cultura das 

diversas comunidades, e também para os professores de Educação Física como 

contribuição para repensarem seu planejamento e organização dos conteúdos 

em suas aulas. Será realizada uma pesquisa de campo. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: AIR INACIO DE LIMA 

ORIENTADOR: Victor Hugo Alves Okazaki 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: XADREZ COMO ATIVIDADE EXTRACURRICULAR NA EDUCAÇÃO 

FÍSICA ESCOLAR 

Palavras-chave: Xadrez; Lúdico; Concentração; Sociabilização 

Resumo: O Xadrez é um jogo praticado tanto como lazer ou como por esporte, 

e é um importante instrumento de integração lúdico-pedagógico que promove a 

concentração, sociabilização, senso lógico e o aprimoramento psíquico mental 

de maneira geral. Assim sendo, este jogo pode ser considerado tanto ciência 

como arte, uma vez que desperta a competição, o divertimento, a ética, o estudo, 

o descobrimento, emoção e harmonia. Com esses elementos acaba por compor 

problemas que alcançam toda sua dimensão artística, sendo sua intenção básica 



a estética, não a vitória, criando um verdadeiro mundo lúdico de criação e 

contemplação. Desta forma, o presente estudo pretendeu aplicar esta 

intervenção lúdica através deste jogo de forma a estudar o seu benefício em 

forma de enriquecimento cultural, autoestima e possibilidade de inclusão digital. 

O projeto contou com a participação inicial de 15 alunos, sendo que destes 7 

permaneceram até o final do mesmo, que teve duração de 5 meses de 

participação em aulas teóricas, jogos presenciais e à distância (internet). Pôde-

se verificar que o xadrez atuou como verdadeiro instrumento lúdico de 

aprimoramento pessoal, uma vez que propiciou um ambiente saudável de 

interação e desenvolvimento lógico dedutivo, sendo atestado pela pesquisa 

realizada com pais, professores e alunos que houve mudança significativa na 

melhora dos participantes, indicando aprimoramentos no campo da 

concentração, raciocínio, interesse pelos estudos e sociabilização. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: XEQUE MATE NA DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM 

Palavras-chave: XADREZ 

Resumo: Este blog tem como objetivo intervir no processo ensino/aprendizagem 

dos alunos do Colégio Estadual “Profª Ubedulha Correia de Oliveira” nas aulas 

de Educação Física. Para isso será utilizada a ferramenta computador no ensino 

de xadrez. Serão contempladas no projeto crianças e adolescentes em situação 

de vulnerabilidade social e com alguma dificuldade de aprendizagem e tem como 

objetivo contribuir para a melhoria da aprendizagem, da convivência social e 

enriquecer o currículo escolar, a fim de que o aluno desenvolva o raciocínio 

lógico, a concentração, o autoconhecimento, o respeito às diferenças, e ainda, o 

respeito à sua própria individualidade, valorizando as suas competências e 

habilidades e a troca de experiências. Deste modo, espera-se que tais fatores 

favoreçam o seu enriquecimento cultural, autoestima e possibilite a inclusão 

digital de modo a caracterizar as conseqüências do desenvolvimento científico 

técnico atingido no xadrez. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: ALDALECI FATIMA DE ALMEIDA 



ORIENTADOR: Sonia Regina Merege 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  
Título: A inclusão de estudantes com necessidades especiais motora nas aulas 

de Educação Física: adequação e ampliação das habilidades funcionais na 

prática do basquetebol 

Palavras-chave: inclusão;adaptação;basquetebol 

Resumo: Na perspectiva da inclusão, como uma ação de fazer interagir as 

pessoas com necessidades especiais com os demais grupos, o presente estudo 

propôs debater os meios para que ela se efetive na escola. E, pressupondo a 

inclusão como direito, adequar e ampliar as habilidades funcionais apresenta-se 

como estratégia para a participação de todos nas atividades escolares. Nesse 

sentido, o presente estudo teve como objetivo elaborar uma proposta de 

preparação do estudante com necessidades motoras, bem como dos demais 

atores escolares, para a inclusão nas aulas de Educação Física. A unidade 

didática aplicada, na qual se delinearam as estratégias, consistiu na 

apresentação da modalidade esportiva do basquetebol com adequação e 

ampliação das habilidades funcionais, e na preparação dos alunos, tanto aquele 

com necessidades especiais, como os demais, em ações que se mostraram 

promissoras no caminho da inclusão na realidade na qual se deu a intervenção. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Preparando alunos para promover a inclusão nas aulas de Educação 

Física 

Palavras-chave: Educação Física; Inclusão ; Basquetebol 

Resumo: Tendo em vista a necessidade de incluir o aluno com Necessidades 

Especiais motora nas aulas de Educação Física, especialmente nas 

modalidades esportivas coletivas, cujo alguns aspectos tornam-se relevantes 

para pensar alternativas para sua efetivação. Neste sentido, o presente projeto 

propõe a aplicação de uma metodologia voltada especificamente a aqueles 

estudantes com Paralisia Cerebral Espástica, com necessidades especiais 

motoras, no qual através de estudos e orientações serão elaboradas atividades 

específicas para a sua participação em um jogo de basquetebol com os demais 

estudantes, tendo em vista o desenvolvimento das capacidades perceptivas, 



afetivas, de integração e inserção social, que levam este estudante a uma maior 

condição de consciência em busca da sua independência 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: ALEXANDRE OLIVEIRA SANCHES 

ORIENTADOR: Heres Faria Ferreira dos Reis 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  
Título: INCLUSÃO SOCIAL ATRAVÉS DO ESPORTE: UMA PROPOSTA 

VOLTADA PARA A QUALIDADE DE VIDA DOS EDUCANDOS. 

Palavras-chave: Inclusão; Ensino; Participação; Educação Física. 

Resumo: Resumo: A inclusão é um direito de todos e que precisa ser respeitado, 

visando atender aos princípios do novo paradigma educacional. Sendo assim, a 

escola, a família e a comunidade devem cooperar entre si, para prover o aluno 

dos recursos e conhecimentos necessários para seu desenvolvimento e 

aprendizagem contínuos. Deve-se, portanto estabelecer alianças entre várias 

partes envolvidas no processo educativo para se realizar o objetivo de 

oferecermos uma educação básica de qualidade. A idéia fundamental de 

Inclusão é a de adaptar o sistema escolar às necessidades dos alunos. A 

Inclusão propõe um único sistema educacional de qualidade para todos os 

alunos, com ou sem deficiência e com ou sem outros tipos de condições atípicas. 

O objetivo do presente artigo é esclarecer o sentido prático da Inclusão e nas 

aulas de Educação Física, bem como da participação e da colaboração entre os 

envolvidos na comunidade escolar. O processo desse ensino de inclusão terá 

como resultado a participação dos alunos da Escola Estadual Francisco Inácio 

de Oliveira Ensino Fundamental na cidade de Tomazina-Pr., implementando a 

melhora na qualidade de ensino de Educação Física nas escolas públicas do 

Estado do Paraná. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: INCLUSÃO SOCIAL ATRAVÉS DO ESPORTE: UMA PROPOSTA 

VOLTADA PARA A QUALIDADE DE VIDA DOS EDUCANDOS. 



Palavras-chave: INCLUSÃO SOCIAL, ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA, 

EDUCANDOS. 

Resumo: Este referido Material Pedagógico tem como objetivo esclarecer o 

sentido prático da Inclusão, da participação e da colaboração entre os envolvidos 

na comunidade escolar, pois ela é um direito de todos e que precisa ser 

respeitado, visando a atender aos princípios deste novo paradigma educacional. 

Sendo assim, a escola, a família e a comunidade devem cooperar entre si, para 

prover o aluno dos recursos e conhecimentos necessários para seu 

desenvolvimento e aprendizagem contínuos. Deve-se portanto estabelecer 

alianças entre várias partes envolvidas no processo educativo para se realizar o 

objetivo de oferecermos uma educação básica de qualidade. A idéia fundamental 

de Inclusão 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: ALOIZIO MUNIZ DA CRUZ JUNIOR 

ORIENTADOR: Vidal Perez 

IES:  Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras do Paraná 

Artigo  
Título: A INTERSECÇÃO ENTRE GENERO E RAÇA NO ESPAÇO DA 

EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 

Palavras-chave: Espaço escolar;Gênero;Discriminação; Pertencimento ètnico, 

Resumo: Este artigo tem o propósito de dialogar com alunos do Ensino Médio, 

do Colégio Estadual Maria Helena Teixeira Luciano, a partir de práticas 

disparadoras de reflexão sobre diversidade de gênero e raça no espaço escolar. 

O documento fomenta o diálogo com os educandos sob o enfoque teórico da 

Representação Social, Moscovici (2004), Simbologia, Thompson (2007), 

Estereotipo, Cavalleiro (2000), Etnocentrismo Rocha (2004) e Gênero, Loro 

(1997). Através de uma entrevista semi-estruturada os alunos ilustraram a 

relação entre gênero e pertencimento étnico-racial existente no espaço escolar 

da Educação Física. As falas dos alunos demonstraram resquícios de uma 

sociedade baseada na discriminação de alguns grupos étnicos e de gênero. 

 
Produção didático-pedagógica 



Título: A Intersecção entre Gênero e Raça no espaço da Educação Física 

escolar 

Palavras-chave: Preconceito, habilidade, jogos, sexo. 

Resumo: A existência de preconceito referente à cor, raça, tipo físico, habilidade 

esportiva, padrão de beleza, religião, sexo, apelidos de tipos variados, 

externados em formas de palavrões são constantes nas aulas de educação 

física. O Objetivo é procurar atenuar ações preconceituosas com a utilização de 

textos e Jogos cooperativos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: ANA FELICIA DE BITTENCOURT 

ORIENTADOR: Fabio Yuzo Nakamura 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: Os reflexos da prática de atividades físicas na qualidade de vida dos 

indivíduos 

Palavras-chave: Atividade física; Saúde; Qualidade de vida 

Resumo: O objetivo central deste artigo consiste em apresentar os resultados 

de implantação de proposta cuja finalidade foi proporcionar momentos de 

informação, reflexão e prática de atividades físicas para a comunidade escolar 

interna do Colégio Estadual “Célia Moraes de Oliveira”, de Londrina. Deste 

modo, ao vincular a prática de atividades físicas à promoção de qualidade de 

vida, a intervenção realizada amparou-se em uma demanda mais do que atual 

na sociedade deste início de milênio. A metodologia adotada partiu de pesquisa 

bibliográfica em diferentes bases de dados, seguida de atividades práticas, como 

o trabalho com vídeos que abordaram temos como saúde, sedentarismo e suas 

consequências; bem como a utilização do pedômetro para medir e analisar 

atividades diárias de um grupo de alunos do Ensino Médio, no intuito de 

identificar a relação entre atividades diárias e gasto energético, Da mesma 

forma, foi investigada, por meio da aplicação de questionário, a realização ou 

não de atividades físicas e o efetivo gasto energético em adolescentes de uma 

turma da escola selecionada. Os resultados permitiram redimensionar a prática 



da atividade física no universo escolar discutindo seus benefícios na relação 

compreendida entre atividade física, aptidão física e saúde. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Os reflexos da prática de atividades físicas na qualidade de vida dos 

indivíduos 

Palavras-chave: Atividade física; Saúde; Qualidade de vida 

Resumo: A proposta traz como objetivo proporcionar momentos de informação, 

reflexão e prática de atividades físicas para a comunidade escolar interna do 

Colégio Estadual ―Célia Moraes de Oliveira‖, de Londrina. Deste modo, ao 

vincular a prática de atividades físicas à promoção de qualidade de vida, o 

presente projeto ampara-se em uma demanda mais do que atual na sociedade 

deste início de milênio. A metodologia adotada parte de pesquisa bibliográfica 

em diferentes bases de dados, seguida de atividades práticas, como o trabalho 

com de vídeos que abordem temos como saúde, sedentarismo e suas 

consequências; bem como a utilização do pedômetro para medir e analisar 

atividades diárias de um grupo de alunos do Ensino Médio, no intuito de 

identificar a relação entre atividades diárias e gasto energético, Da mesma 

forma, será investigada, por meio da aplicação de questionário, a realização ou 

não de atividades físicas e o efetivo gasto energético em adolescentes de uma 

turma da escola selecionada. Espera-se contribuir, com a realização deste 

estudo, para redimensionar a prática da atividade física no universo escolar 

discutindo seus benefícios na relação compreendida entre atividade física, 

aptidão física e saúde. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: ANA HERNACKI 

ORIENTADOR: Andre L. F. Rodacki 

IES: UFPR 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Uso adequado da mochila escolar 

Palavras-chave: Mochila escolar; Uso adequado; Percentual de peso 



Resumo: Apresentam-se aqui propostas para as seguintes áreas do 

conhecimento: Educação Física, Matemática, Língua Portuguesa e Ciências. 

Cada uma delas tem sua importância. Essa proposta pretende informar o 

percentual adequado de peso para se carregar na mochila escolar; como utilizá-

la sem que ela cause sobrecarga ao sistema músculo esquelético; principais 

desvios da coluna que o uso inadequado pode acarretar. Além disso, serão 

apresentadas algumas possibilidades que a escola tem para fazer um trabalho 

de conscientização relacionada ao uso da mochila. Na disciplina Educação 

Física, serão apresentados os valores de altura, massa corporal e peso da 

mochila; na disciplina Matemática, os cálculos para verificar o percentual 

adequado e também confecção de tabela e gráficos para melhor visualizá-los; 

em Língua Portuguesa, após apresentação de um vídeo, os alunos farão a 

descrição do mesmo e confecção de um folder; e a disciplina Ciências 

apresentará os ossos da coluna e os principais desvios que podem acontecer. 

 

 
DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: ANA MARIA GUIMARAES VILLELA 

ORIENTADOR: ANA MARIA PEREIRA 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: Educação Física: a práxis 

Palavras-chave: Educação Física; Teoria e prática; Práxis. 

Resumo: Este estudo teve como objetivo discutir as questões sobre a práxis, 

conhecimento prático-teórico, no âmbito da Educação Física Escolar, para o 

desenvolvimento do pensamento crítico transformador dos estudantes do Ensino 

Fundamental e Médio. Conceber uma Educação Física sem desequilíbrios 

(totalmente prática ou somente teoria) é o nosso propósito, resgatando o sentido 

do mover-se humano, de forma intencional e consciente. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A PRÁXIS NA GINÁSTICA 

Palavras-chave: Educação Física, Práxis, Teoria e Prática 



Resumo: O presente Projeto de Intervenção Pedagógica faz parte de uma das 

etapas do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) 2010 do Estado do 

Paraná, intitulado, “A Práxis na Ginástica”. Este trabalho é de ordem propositiva 

de uma Unidade Didática, material elaborado com objetivo de enfocar a práxis 

(teoria e prática) nas aulas de Educação Física, no conteúdo estruturante 

Ginástica, especificamente, as formas básicas de locomoções: andar, correr, 

saltar, saltitar, rolar, girar, quadrupejar. Estas formas básicas, naturais de 

locomoções fazem parte da história do homem desde a Pré-História. 

Compreendê-las faz parte do ensino dos conteúdos específicos da Ginástica, 

que é conteúdo estruturante da Educação Física. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: ANTONIO CARLOS DE QUADROS GONCALVES JUNIOR 

ORIENTADOR: Neiva Leite 

IES:  UFPR 

Artigo  
Título: Avaliação na Educação Física Escolar 

Palavras-chave: Reflexão, educação física,construção coletiva, experiências 

pedagógicas, aprendizagem. 

Resumo: Dentro da concepção de escola pública que almejamos, faz-se 

necessária uma intervenção e uma reflexão sobre a avaliação na educação física 

escolar para verificar e encontrar soluções para um melhor desenvolvimento da 

avaliação na construção do conhecimento do educando. Verificar através da 

implementação, se os professores tem entendimento sobre a pedagogia do 

construtivismo, se aplica-se a mesma em suas aulas e na construção de seu 

planejamento e se no momento da avaliação, o professor utiliza a avaliação 

como um instrumento diagnóstico e não classificatório. Propor aos professores 

que, repensem suas práticas pedagógicas, rediscutam seus planos de ação e 

estratégias e metodologias e ao final desse processo da implementação possam, 

reelaborar a avaliação como instrumento diagnóstico no processo ensino-

aprendizagem. O objetivo geral desse projeto é, propor aos professores da área 

uma nova proposta e um novo enfoque na avaliação dentro da disciplina de 

educação física. Por esses motivos, entendo a importância desse estudo e deste 



artigo final para que, os colegas professores da rede pública estadual do Paraná, 

possam ter subsídios e referências para a melhoria da qualidade de suas aulas 

e de seu trabalho pedagógico e, por consequência, da melhoria da qualidade da 

educação pública no estado do Paraná. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Avaliação na Educação Física Escolar 

Palavras-chave: Aprendizagem, valorização, oportunidade, conhecimento e 

atitude. 

Resumo: Dentro da concepção de escola pública que almejamos, faz-se 

necessária uma intervenção e uma reflexão sobre a avaliação na educação física 

escolar para verificar e encontrar soluções para um melhor desenvolvimento da 

avaliação na construção do conhecimento do educando. Oportunizar aos 

professores um entendimento sobre a pedagogia do construtivismo, se aplica-se 

a mesma em suas aulas e na construção de seu planejamento e se no momento 

da avaliação, o professor utiliza a avaliação como um instrumento diagnóstico e 

não classificatório. Propor aos professores que, repensem suas práticas 

pedagógicas, rediscutam seus planos de ação e estratégias e metodologias e ao 

final desse processo possam, reelaborar a avaliação como instrumento 

diagnóstico no processo ensino-aprendizagem. O objetivo geral desse caderno 

temático é, propor aos professores da área uma nova proposta e um novo 

enfoque na avaliação dentro da disciplina de educação física. Devemos 

considerar que, o processo ensino-aprendizagem dentro da disciplina de 

educação física envolve aspectos do conhecimento, habilidades e atitudes, 

levando-se em conta as condutas sociais dos educandos nas suas 

manifestações, tendo a expressão corporal como linguagem. A proposta de 

avaliação nesse processo ensino-aprendizagem deve, portanto, levar em conta 

esses aspectos. Senão voltamos ao modelo tecnicista onde o educando era 

avaliado somente em um dos aspectos dessa relação ou classificado segundo 

seu desempenho na aprendizagem motora. Nesse caderno temática a proposta 

de trabalho será de leitura do mesmo, leitura de textos relacionados à avaliação 

e encontros mensais com os professores da minha escola para discutirmos e 

elaborarmos novas estratégias de ação em relação as atividades avaliativas. 

 



 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: APARECIDA IVONETE MERENDA SOUZA 

ORIENTADOR: ELIANE JOSEFA BARBOSA DOS REIS 

IES:  Faculdade Estadual de Educaçãos, Ciências e Letras de Parana 

Artigo  
Título: Danças Folclóricas na Educação Física Resgatando a Cultura Popular 

Palavras-chave: Dança; Educação; Folclore; Resgate Cultural. 

Resumo: O presente artigo é resultado de experiências realizadas no Programa 

de Desenvolvimento Educacional (PDE) do Governo do Estado do Paraná, numa 

vivência com Dança na Escola, com o objetivo de resgatar a cultura através das 

Danças Folclóricas Brasileiras e sua contribuição para a melhoria nas condições 

de ensino. Tal experiência aqui apresentada retrata os valores que acreditamos 

para a modalidade de dança nas aulas de Educação Física quando inseridas no 

planejamento escolar, não como forma de reprodução, mas como meio de 

reflexão e estímulo ao educando, buscando maior envolvimento, tornando-o 

mais crítico e participativo. A proposta incluiu Grupos de Trabalho em Rede – 

GTR, com o objetivo de interagir, refletir e discutir com os docentes da Rede 

Pública do Estado Paraná os problemas enfrentados nas aulas de Educação 

Física e possíveis soluções. Também um Projeto de Intervenção Pedagógica na 

Escola, através de uma implementação direcionada para alunos das sétimas 

séries do ensino fundamental de um Colégio Público Estadual numa abordagem 

qualitativa através de aulas teórico-práticas dentro de uma metodologia histórico 

- critica. O resultado dos trabalhos revela que a dança é de grande relevância 

para que as aulas de Educação Física saiam de suas rotinas e transcendam nos 

resultando de condutas e valores que esperamos para os nossos alunos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Danças Folclóricas na Educação Física, Resgatando a Cultura Popular 

Palavras-chave: Dança - educação; folclore; expressão corporal; resgate 

cultural. 

Resumo: A tarefa da escola é conhecer, respeitar e valorizar este campo de 

estudo identificado como Cultura Popular. Para esse fim, devemos estar dotado 

de requisitos básicos pedagógicos, culturais e éticos, com atuação de qualidade 



facilitando a reparação dos alunos para uma constante evolução e dar a eles 

oportunidades de revelar os talentos escondidos. Esta produção Didática 

Pedagógica será implementada no Colégio Estadual Marques de Herval – EFM 

no Município de Uniflor, NRE de Paranavaí, com alunos das sétimas séries do 

ensino fundamental, um trabalho baseado em teorias e comprovado por 

pesquisas de campo, com embasamento teórico, buscando inspiração na origem 

da cultura popular brasileira, propondo ao aluno que se aproprie, reproduza e 

transforme o movimento de acordo com suas possibilidades. Trataremos dos 

seus significados históricos, estados e regiões em que está inserida, dos ciclos, 

das indumentárias dos ersonagens, das técnicas corporais, das músicas, 

estimulando a realização prática como forma de verificar a apreensão dos 

conhecimentos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: AUREA HELENA DOS SANTOS 

ORIENTADOR: CLEIA RENATA TEIXEIRA DE SOUZA 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: A importância dos Jogos e Brincadeiras para o Processo de Ensino e 

Aprendizagem na sala de Recursos 

Palavras-chave: Educação Física; Jogos; Sala de Recursos 

Resumo: Ao considerarmos que os educandos que participam da Sala de 

Recursos apresentam um nível de impulsividade acentuado, onde os jogos e as 

brincadeiras podem ser utilizados como instrumentos de mediação para 

desenvolvimento da atenção percepção de si e do outro, nas relações com o 

ambiente favorecendo os aprendizados próprios da Educação Física. Surgindo 

a pergunta quais as estratégias de intervenção do professor de Educação Física 

por meio dos jogos e brincadeiras na sala de recursos? Este projeto tem como 

objetivo geral identificar qual a contribuição da Educação Física para a Sala de 

Recursos. Pois atualmente os profissionais educadores têm-se preocupado com 

a questão da dificuldade de aprendizagem dos alunos, principalmente quando 

está ligado a alunos que apresentam déficits na aprendizagem, sendo assim são 

encaminhados para a Sala de Recursos que se trata de um espaço onde o 



trabalho pedagógico realizado se destina a contribuir com a na minimização das 

dificuldades de aprendizagem dos alunos. E o papel do professor de Educação 

Física, por meio de observações feitas durante o jogo, pode identificar as formas 

de pensamento da criança, os caminhos que ela percorreu, os erros mais 

comuns, as tentativas de acertos, levantamento de hipóteses, entre outros. E, 

desta forma, desenvolver uma prática educativa que considere essas 

informações visando o desenvolvimento pleno do educando. Este trabalho 

apresenta estratégias de ação que será aplicada na escola em questão seguindo 

um cronograma pré estabelecido 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Jogos e Brincadeiras Para Sala de Recursos 

Palavras-chave: Educação Física; Jogos; Sala de Recurso 

Resumo: Ao considerarmos que os educandos que participam da Sala de 

Recursos apresentam um nível de impulsividade acentuado; que em geral, na 

escola, os movimentos são cercados na maior parte do tempo ou aprisionados 

em carteiras enfileiradas; que, embora o discurso sobre autonomia impere, o 

adestramento e/ou a domesticação do pensamento e do corpo são marcantes 

nas práticas educativas e que o professor de Educação Física tem como 

compromisso orientar e medir as aprendizagens que envolvem a cultura corporal 

dos alunos, esse estudo tem sua justificativa na necessidade de se construir uma 

prática pautada na cientificidade da área. Este trabalho tem como objetivo geral 

de identificar qual a contribuição da Educação Física para a Sala de Recursos, 

seguindo dos objetivos específicos de estimular as crianças da Sala de Recursos 

a executar jogos e brincadeiras, refletir a respeito dos jogos e brincadeiras como 

componente curricular da Educação Física e analisar as estratégias pedagógicas 

da sala de Recursos. O publico alvo deste são os alunos da 5° série da Sala de 

Recursos, Ensino Fundamental do Colégio Estadual Duque de Caxias Ensino 

Fundamental e Médio. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: BEATRIZ APARECIDA ANTUNES 

ORIENTADOR: Vania Rosczinieski Brondani 



IES:  UNICENTRO 

Artigo  
Título: DANÇA NO CONTEXTO CULTURAL: UMA VISÃO DOCENTE 

Palavras-chave: Dança; Educação; Cultura; Docência. 

Resumo: Cientes da necessidade de se realizar um trabalho diversificado, de 

aprimoramento na formação humana nas aulas práticas de Educação Física, 

como profissional da área, após um breve diagnóstico de como se está 

trabalhando o conteúdo da dança na escola pelos professores da disciplina, 

constamos a sua vulnerabilidade enquanto conteúdo que deveria ser trabalhado 

continuamente nas aulas. O Projeto de intervenção de dança na escola teve por 

finalidade, instigar nesses profissionais e seus educandos, o gosto pela prática 

reconhecendo e valorizando a dança como parte da cultura humana. Os 

diferentes ritmos trabalhados,podem ser uma proposta de reflexão da dança no 

âmbito escolar. O projeto ainda serviu de instrumento de apoio aos professores 

que possuem dificuldades em trabalhar e ensinar a dança na escola, com 

diversas possibilidades e meios para o ensino desse conteúdo estruturante em 

sala de aula. A intervenção foi realizada com os profissionais de educação física 

e demais áreas, interessados em diversificar os conteúdos em suas aulas. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: DANÇA NO CONTEXTO CULTURAL: UMA VISÃO DOCENTE 

Palavras-chave: DANÇA, CULTURA, EDUCAÇÃO 

Resumo: O projeto tem por objetivo, fazer um estudo mais contextualizado sobre 

a dança e a cultura local aplicada ás aulas de Educação física, e também para 

ter um entendimento do porque que alguns profissionais da área, não trabalham 

o conteúdo da dança em suas aulas, sendo que a mesma faz parte dos 

conteúdos estruturantes das DCEs. Além do estudo será feita a implementação 

do projeto com os professores da rede pública do município de Candói do ensino 

fundamental e médio. A implementação será realizada através de diversas 

oficinas com diferentes estilos de dança (teoria e pratica), além das oficinas será 

realizado também uma pesquisa de campo, onde será argumentada a cultura 

popular, nas diferentes etnias que fazem parte do município. No final do projeto, 

a proposta aos professores participantes é a organização de uma Amostra de 

dança onde os professores participantes poderão apresentar a comunidade o 



resultado do projeto, com os seus alunos. Enfim o projeto visa atingir a 

comunidade em geral, pais, alunos e professores. Considerando que a escola é 

um espaço aberto para a comunidade. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: BEATRIZ TEREZINHA TAZONIERO 

ORIENTADOR: ILSE LORENA VON BORSTEL GALVAO DE QUEIROS 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: A EDUCAÇÃO ATRAVÉS DE DANÇAS: REFLEXÃO E PRÁTICA NA 

EDUCAÇÃO 

Palavras-chave: Educação Física; Conteúdos Estruturantes; Danças. 

Resumo: Este trabalho faz parte do Programa de Desenvolvimento Educacional 

do estado do Paraná, PDE – Formação Continuada, da Secretaria de Estado da 

Educação (SEED), com abrangência de agosto de 2010 a agosto de 2012. A 

dança faz parte dos conteúdos estruturantes da disciplina de Educação Física 

escolar, no entanto, é desenvolvida apenas eventualmente para festas e 

comemorações especiais. Há necessidade dos professores colaborarem para o 

surgimento de uma cultura corporal da dança de forma regular e sistematizada, 

que esteja relacionadas as necessidades e interesses dos alunos. O objetivo 

deste estudo foi compreender a importância da dança na perspectiva do 

desenvolvimento motor, cognitivo e afetivo-social dos alunos, bem como, 

desenvolver aulas dinâmicas e atrativas para uma turma de sétima série do 

Ensino Fundamental, em uma escola pública. Caracterizou-se em uma 

pesquisa-ação, pois envolveram uma pesquisa bibliográfica, a produção de uma 

unidade didática, e a implementação de atividades na escola. Conclui-se que a 

dança deve ser aplicada efetivamente nas turmas durante o Ensino 

Fundamental, visto que, desenvolve a sociabilização e cooperação entre os 

educandos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A educação através de danças: reflexão e prática na Educação Física 

escolar. 



Palavras-chave: Educação Física;Cultura corporal;Conteúdos Estruturantes 

Resumo: A dança faz parte dos conteúdos estruturantes da disciplina de 

Educação Física na escola, no entanto, ela é desenvolvida apenas 

eventualmente para festas e comemorações. Há necessidade dos professores 

colaborem para o surgimento de uma cultura corporal da dança, de forma regular 

e sistematizada, embora lúdica, que enfoque as necessidades , interesses e 

desejos dos alunos. Desta forma, estaremos contribuindo para romper com a 

monocultura dos esportes na Educação Física, buscando uma pratica 

pedagógica diversificada que promova o desenvolvimento integral dos alunos. 

Assim, ao elaborar seu planejamento anual não deve restringir aos conteúdos 

esportivos, abrindo espaço para o trabalho com a dança com seus diferentes 

estilos e formas de abordagens. O objetivo deste trabalho é compreender a 

importância da dança na perspectiva do desenvolvimento motor, cognitivo e 

afetivo-social dos alunos, bem como, planejar e desenvolver aulas dinâmicas e 

atrativas para uma turma de 7ª série, ensino fundamental, em uma escola 

pública. Caracteriza-se em uma pesquisa bibliográfica que aborda sobre a 

fundamentação teórica, metodológica, e sugestões de atividades praticas sobre 

danças. Espera-se que sirva como fonte de pesquisa aos professores de 

Educação Física, das escolas públicas do Paraná, estimulando novas reflexões 

e ações em torno da dança. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: BEATRIZ TORRES ZAIM 

ORIENTADOR: Vanildo Rodrigues Pereira 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: XADREZ ESCOLAR E O DESENVOLVIMENTO DA CONCENTRAÇÃO 

E DO RACIOCÍNIO LÓGICO 

Palavras-chave: Ensino do Xadrez, raciocínio lógico, concentração. 

Resumo: Para que o aluno atual possa enfrentar os novos desafios cujo foco é 

a produção intelectual com intensiva utilização das tecnologias de comunicação 

e informação, a escola deve oferecer ferramentas que levem os mesmos a 

transpor estes desafios. E como forma de contribuir com estas ferramentas foi 



desenvolvido este projeto sobre o jogo de xadrez e a educação, pois o jogo 

quando bem utilizados vem a ser um instrumento pedagógico de extraordinária 

importância na educação escolar. E dentre os jogos que mais pode contribuem 

para este processo está o jogo de xadrez, pois através de sua prática podemos 

desenvolver e estimular a criatividade, concentração, memorização, paciência 

entre outras habilidades necessárias para que o processo de aprendizagem 

aconteça. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Xadrez Escolar 

Palavras-chave: concentração; educação;xadrez e raciocínio 

Resumo: Para que o aluno atual enfrente os novos desafios que estão postos 

na sociedade atual, a escola deve oferecer ferramentas e oportunidades que 

levem os mesmos a transpor estes desafios. E como forma de contribuir com 

estas ferramentas desenvolveremos este projeto sobre o jogo de xadrez e a 

educação, pois este jogo quando orientado pedagogicamente vem a ser um 

instrumento de extraordinária importância na educação escolar. Dentre as 

maiores contribuições deste jogo, acreditamos que com a sua prática podemos 

desenvolver e estimular o pensamento lógico, concentração, criatividade, 

memorização, paciência entre outras habilidades necessárias para que o 

processo de aprendizagem seja alcançado nesta sociedade. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: BEN-HUR FERNANDES LIMA 

ORIENTADOR: Almir de Oliveira Ferreira 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  
Título: Educação Física no Ensino Médio: instrumento de transformação sociial 

Palavras-chave: Educação Física, Inclusão, Transformação Sociall 

Resumo: Desenvolver o prazer pela descoberta, pela socialização do 

conhecimento, assumindo-o como instrumento útil na vida do aluno é tarefa 

indispensável. Assim posto, utilizar a Educação Física, como instrumento de 

transformação social, será com certeza a mola propulsora para o verdadeiro 



processo de construção coletiva do conhecimento, abordando de forma coerente 

os conteúdos e transformando a relação ensino aprendizagem em um 

acontecimento de relevância social para o ensino de qualidade positiva em nossa 

sociedade. Vincular os conhecimentos teóricos junto aos conhecimentos práticos 

da Educação Física,proporcionando um significado, sem dissociar a teoria da 

prática. Com esta proposta, iremos recorrer ao método quali quantitativo, com o 

intuito de identificar a influencia que a Educação Física teve na formação do 

aluno, pós ensino médio e se os conhecimentos adquiridos foram satisfatórios 

para desenvolver o hábito da prática de atividades físicas saudáveis ou de 

exercícios físicos programados e seguros, objetivando potencializar os estados 

físico, psíquico e social desse ser que se move no mundo. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Educação Física no Ensino Médio: instrumento de transformação sociial 

Palavras-chave: Educação Física, Inclusão, Transformação Social 

Resumo: Desenvolver o prazer pela descoberta, pela socialização do 

conhecimento, assumindo-o como instrumento útil na vida do aluno é tarefa 

indispensável. Assim posto, utilizar a Educação Física, como instrumento de 

transformação social, será com certeza a mola propulsora para o verdadeiro 

processo de construção coletiva do conhecimento, abordando de forma coerente 

os conteúdos e transformando a relação ensino aprendizagem em um 

acontecimento de relevância social para o ensino de qualidade positiva em nossa 

sociedade. Vincular os conhecimentos teóricos junto aos conhecimentos práticos 

da Educação Física,proporcionando um significado, sem dissociar a teoria da 

prática. Com esta proposta, iremos recorrer ao método quali quantitativo, com o 

intuito de identificar a influencia que a Educação Física teve na formação do 

aluno, pós ensino médio e se os conhecimentos adquiridos foram satisfatórios 

para desenvolver o hábito da prática de atividades físicas saudáveis ou de 

exercícios físicos programados e seguros, objetivando potencializar os estados 

físico, psíquico e social desse ser que se move no mundo. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: CARLOS HENRIQUE BERTOLI 



ORIENTADOR: Heres Faria Ferreira dos Reis 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  
Título: A IMPORTÂNCIA DA ATIVIDADE FÍSICA NO CONTEXTO 

Palavras-chave: Educação Física; Atividade física; Aluno; Qualidade de vida 

Resumo: A proposta desse artigo está centrada numa perspectiva metodológica 

sistematizada, permitindo uma prática diferenciada de novas possibilidades 

corporais para uma ação crítica e significativa no ambiente escolar, vinculada as 

teorias e práticas da promoção da atividade física, principalmente no que se 

refere as aulas de Educação Física escolar. Este estudo tem uma relevância 

importante no desenvolvimento integral do aluno, com fins formativos e 

educativos, possibilitando descobrir seus limites e suas capacidades corporais, 

assumindo uma postura ativa e transformadora para uma melhor qualidade de 

vida. Tem como objetivo apresentar as atividades planejadas no decorrer do ano 

de 2011, durante os meses de julho a novembro na implementação do projeto 

de intervenção no Colégio Estadual David Carneiro EFMN de Guapirama – 

Paraná, aplicada aos alunos das séries finais do Ensino Fundamental (7º ao 9º 

anos). Neste sentido, todas as atividades planejadas envolveram um trabalho 

mais aprofundado sobre a importância da atividade física e seus benefícios à 

saúde, reconhecendo e valorizando a ginástica como conteúdo essencial para o 

desenvolvimento físico, mental e social. Priorizou-se também que as aulas não 

ficassem restritas apenas ao jogo esportivo, sugerindo-se a prática da ginástica 

e alongamentos, desafios e indagações sobre os benefícios e os riscos da 

inatividade física. As atividades aconteceram com base em leitura e produção de 

textos, debates e discussões, uso do vídeo, pesquisas bibliográficas e aulas 

práticas. Nesse sentido, buscou-se contribuir para que os alunos refletissem e 

tomassem consciência da importância da atividade física nas aulas de educação 

física e não apenas com as práticas esportivas. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A atividade física para a saúde e prevenção ao sedentarismo 

Palavras-chave: Atividade física; sedentarismo; qualidade de vida 

Resumo: Nunca se falou tanto em qualidade de vida e saúde como nos últimos 

tempos. O que antes era apenas motivo de preocupação ou modismo, hoje 



tornou-se realidade. A tecnologia facilita o nosso dia-a-dia, mas também nos 

prende a afazeres que roubam o nosso tempo, diminuindo ou eliminado o lazer 

e a atividade física. Com os adolescentes não é diferente, ficam horas em frente 

à TV, internet, videogame indo à contramão da saúde. Assim, este material 

didático pedagógico objetiva o estudo da Importância da Atividade Física e a 

prevenção ao Sedentarismo, potencializando ações que venham intervir no 

processo educativo, conscientizando os estudantes sobre a relevância do tema 

proposto, reconhecendo e valorizando a atividade física para o seu 

desenvolvimento físico, mental e social de maneira que os discentes sintam 

gosto e prazer em realizá-la. Para o desenvolvimento desse trabalho, buscou-se 

referências bibliográficas que fornecem auxílio quanto a metodologia de ensino 

a ser utilizada para uma prática pedagogia que irá auxiliar com avanços 

inovadores e necessários, contribuindo para a superação do ensino da 

Educação Física para além do ato motor, mas caminhar para uma dimensão 

histórica, cultural e social. O desafio é trabalhar, na tentativa de conscientizar os 

perigos do sedentarismo e suas consequências para a saúde, de modo que 

possa haver transformação de posturas e hábitos, que possam ir além da 

informação. Afinal, uma vida ativa, torna-se uma vida com mais qualidade, pois 

atividade física é um direito de todos e uma necessidade básica. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: CARLOS JOSE HERVATINI 

ORIENTADOR: Ernani Xavier Filho 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: O EFEITO DA PRÁTICA EM BLOCO E DA PRÁTICA RANDÔMICA NA 

APRENDIZAGEM DO SAQUE NO VOLEIBOL 

Palavras-chave: interferência contextual; escolares; aprendizagem; saque de 

voleibol. 

Resumo: O objetivo deste estudo foi verificar o efeito do tipo de prática, aleatória 

ou por blocos, na aprendizagem do saque por baixo e do saque por cima tipo 

tênis da modalidade de voleibol em escolares entre 10,5 e 13 anos. O 

experimento contou com a execução de 616 tentativas de saque divididos em 



saque por baixo e saque por cima tipo tênis distribuídos em quatro fases; teste 

de entrada, fase de aquisição, fase de retenção e fase de transferência. Ao final 

das sessões experimentais, pode-se observar que ambos os grupos obtiveram 

melhoras pontuais, tanto no padrão de movimento quanto na pontuação obtida 

durante o experimento como um todo. Apesar dos dados obtidos serem 

interessantes ainda não podemos considerar a prevalência de um tipo de prática 

sobre o outro, pois manipulamos apenas parâmetros da ação em dois tipos de 

tarefa saque por baixo e saque tipo tênis isso é alteração da direção e da força 

aplicada na execução do saque e os resultados se mostram inconsistentes em 

alguns momentos. Como limitação, podemos dizer que número limitado de 

sujeitos, a não manipulação de programas 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Prática em blocos e prática variada (randômica) 

Palavras-chave: Aprendizagem motora; Prática variada: prática em blocos; 

voleibol; saque 

Resumo: O presente material traz orientações e fundamentações em 

aprendizagem motora suas diversas formas de prática e aplicação na 

aprendizagem e organizaçao de conteúdos para as atividades físicas 

direcionadas a escolares. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: CARLOS ROMEU BUENO 

ORIENTADOR: Alderenik Antonio de Oliveira 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  
Título: O Futsal como fator de socialização nas séries finais do ensino 

Fundamental 

Palavras-chave: Educação Física; Futsal; Socialização; jogo; gênero. 

Resumo: O presente artigo pretende apresentar a importância do Futsal para 

estabelecer a socialização entre os alunos nas aulas de Educação Física. 

Analisar as contribuições de educadores, psicólogos, pensadores e analistas 

sobre a relevância do Futsal, refletindo sobre os possíveis encaminhamentos 



atividades para que se possa alcançar o grande objetivo de socialização dos 

educandos. Nesse espaço o Futsal é revelado como instrumento ideal e 

necessário para a qualidade das aulas de Educação Física, no que se refere à 

socialização, a qual se insere à participação e interação, visto que, o Futsal 

propõe desenvolver estímulos; equilíbrio emocional; respeito e disciplina nos 

integrantes desse jogo. Tal jogo ajuda-o a fazer descobertas, desenvolve e 

enriquece sua personalidade e simboliza um instrumento de ensino o que o leva 

a condição de condutor, estimulador e avaliador da própria aprendizagem. Esse 

estudo demonstra também que o Futsal precisa sempre estar inserido em um 

planejamento engajado dos conteúdos curriculares de acordo com o nível de 

ensino de cada turma. Pois, o conhecimento e análise do contexto educacional 

precisam favorecer a construção e o uso de seu conhecimento. Quanto mais o 

jogo estiver adequado às necessidades de aprendizagem do aluno, será muito 

mais eficaz o aspecto da socialização dos alunos. Outro ponto fundamental que 

essa pesquisa apresenta é a questão de “gênero” para o Futsal, pois se a 

questão de gênero não for observada e trabalhada adequadamente, a 

socialização poderá não ser desenvolvida em sua plenitude, ou seja, ficarão 

lacunas na formação social, as quais são fundamentais para a sociedade 

contemporânea. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Futsal como fator de socialização nas séries finais do ensino fundamental 

Palavras-chave: aluno, futsal, socialização 

Resumo: O presente estudo pretende desenvolver um projeto com o objetivo de 

estudar o Futsal Como Forma de Socialização nas aulas de Educação Física, é 

conteúdo específico dos jogos dentro do Esporte que compõe os Conteúdos 

estruturantes das DCEs , será desenvolvido no Colégio Estadual Bernardina 

Schleder, com alunos de 5 séries/ 6 ano . Desenvolvendo uma metodologia 

adequada para que ocorra a socialização, o presente projeto é uma pesquisa 

bibliográfica de campo sendo cunho qualitativo, quantitativo e também de 

aplicação. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 



PROFESSOR PDE: CARMEM IZABEL ELEUTERIA HODAS 

ORIENTADOR: Carlos Henrique Ferreira Magalhaes 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: POSSÍVEIS MEDIAÇÕES NO PROCESSO DE ENSINO E 

APRENDIZAGEM COM O FUTSAL 

Palavras-chave: Futsal; Concentração; Atenção; Metodologia da Mediação 

Dialética 

Resumo: Esta pesquisa trata do seguinte problema de investigação: Quais as 

mediações possíveis com o futsal para promover a concentração e a atenção, 

considerando que tais habilidades são necessárias para o desenvolvimento de 

processos de pensamento (MARTINS, ABRANTES, 2006)? Para responder esta 

questão, nosso objetivo foi analisar as possíveis mediações no ato de ensinar 

futsal fundamentado na Metodologia da Mediação Dialética (OLIVEIRA, 

ALMEIDA, ARNONI, 2007). A amostra da pesquisa foi constituída por alunos das 

séries finais do Ensino Fundamental. Os dados foram coletados mediante a 

observação sistemática (GIL, 1999). As aulas foram filmadas, transcritas e 

analisadas utilizado a hermenêutica- dialética (MINAYO, 1998), contando 

também com a contribuição de outros profissionais através do GTR, uma vez 

que esta metodologia requer uma mudança de atitude na reflexão de nossa 

Prática Pedagógica. Espera-se que este estudo estimule novas pesquisas que 

auxiliem na análise das atividades trabalhadas na Educação Física, e que a 

reflexão por meio dessa metodologia proporcione mudanças no sistema de 

ensino e consequentemente, nos desafie a sair do comodismo que atinge nosso 

meio profissional. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: POSSÍVEIS MEDIAÇÕES NO PROCESSO DE ENSINO 

APRENDIZAGEM COM O FUTSAL 

Palavras-chave: : Futsal; Atenção; Concentração; Metodologia da mediação 

dialética. 

Resumo: Esta Unidade Didática tem a finalidade de investigar as mediações do 

futsal por meio da fundamentação teórica de acordo com a Metodologia da 

Mediação Dialética (OLIVEIRA, ALMEIDA, ARNONI, 2007). Para isso torna-se 



necessário ensinar as ações de jogo (fundamentos), futsal, de extrema 

importância e relevância para o desenvolvimento de uma prática escolar no que 

diz respeito a disciplina Educação Física. Portanto, o objetivo deste trabalho é 

analisar as possíveis mediações para desenvolver a atenção e concentração que 

possa articular com as categorias do desenvolvimento humano (concentração, 

percepção, atenção, memória e linguagem) de acordo com Vygotsky (1984). A 

concentração e a atenção são categorias necessárias para desenvolver 

processos de pensamento (MARTINS, ABRANTES, 2006). As aulas serão 

desenvolvidas por meio de uma amostra de alunos das séries finais do ensino 

fundamental, observadas sistematicamente por meio de filmagens. Logo a seguir 

serão transcritas e analisadas. Essa análise será realizada por meio da 

hermenêutica-dialética (MINAYO, 1998). 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: CLAUDETE APARECIDA DE CAMPOS ALBUQUERQUE 
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Artigo  
Título: O LÚDICO COMO ELEMENTO PEDAGOGICO NA MOTIVAÇÃO DE 

ADOLESCENTES DO ENSINO MÉDIO: (RE) CONSTRUINDO VALORES 

ESSENCIAIS PARA FORMAÇÃO DO ALUNO. 

Palavras-chave: Motivação ludicidade Educação Fisica 

Resumo: O presente artigo é resultado de estudos e de reflexões realizadas 

com alunos do Ensino Médio no Colégio Estadual Padre Arnaldo Jansen, na 

cidade de Ponta Grossa-Pr acerca de questionamentos trazidos à tona, quanto 

à motivação e sua permanência na escola. O presente artigo apresenta todo o 

trabalho realizado desde o projeto, o caderno pedagógico, a implementação na 

escola e a contribuição dos professores participantes do GTR (grupo de trabalho 

em rede). O artigo apresenta uma construção de atividades realizada com os 

alunos do Ensino Médio com ênfase na estratégia do ensino de Educação Física 

com relevância no lúdico através dos conteúdos estruturantes e seu elemento 

articulador da cultura corporal e ludicidade. As atividades desafiaram o aluno a 

aplicar metodologias e pesquisar estratégias e alternativas para o melhoramento 



da sua permanência na escola, envolvendo-os na realidade da qual fazem parte. 

Tais atividades tiveram como objetivo melhorar o convívio social, buscando 

alternativas e estratégias do ensino da educação física no corpo que brinca. Os 

resultados obtidos foram alcançados através dos projetos implementados na 

escola, das oficinas, gincanas, caminhadas, corridas rústicas, palestras 

motivacionais, grupos de estudos, jogos e brincadeiras. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O LÚDICO COMO ELEMENTO PEDAGOGICO NA MOTIVAÇÃO DE 

ADOLESCENTES DO ENSINO MÉDIO: (RE) CONSTRUINDO VALORES 

ESSENCIAIS PARA FORMAÇÃO DO ALUNO. 

Palavras-chave: motivação ludicidade Educação Fisica 

Resumo: A presente obra propõe questões temáticas sobre Motivação e os 

conteúdos estruturantes de Educação Física para o Ensino Médio, onde 

apresentaremos uma coletânea de atividades motivacionais, para serem 

desenvolvidas com os alunos do Ensino Médio, por acreditar que experiências 

positivas comprovadas com esse tema poderão contribuir de forma significativa 

para os adolescentes que fazem parte desse contexto. Nos últimos anos, com a 

estruturação e permanência dos alunos no Ensino Fundamental, muitos olhares 

voltaram-se para o Ensino Médio, no sentido de abordagens mais qualitativas e 

a busca da permanência dos alunos no processo. A proposta desse caderno 

pedagógico é realizar atividades que vivenciem o lúdico com dinâmicas e 

atividades recreativas buscando recuperar o prazer de conviver no ambiente 

escolar dentro do universo do aluno, para cada um, sem infantilizar as práticas, 

mas iniciando pela observação do ser brincante, assumindo suas dificuldades 

iniciais, pois não se deve esquecer de que muitos alunos não possuem vivências 

lúdicas. As atividades desafiarão o aluno a aplicar metodologias e pesquisar 

estratégias. O elemento lúdico vem, nos últimos anos, sendo entendido como 

aspecto importante da saúde e da convivência humana. Tanto em tratamentos 

de saúde, como em empresas, em organizações das mais variadas, a ludicidade 

tem desempenhado papel relevante de mudança de olhares sobre as formas de 

conviver e ser. Na educação, o lúdico é largamente utilizado na Educação Infantil 

e nos Anos iniciais do Ensino Fundamental. Na medida em que os alunos vão 



crescendo e entram na adolescência, a ludicidade como elemento pedagógico 

fica praticamente excluída dos processos escolares. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: CLAUDETI MATIAS CATARINO 

ORIENTADOR: Jussara Eliana Utida 
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Artigo  
Título: A contribuição da Educação Física na formação escolar dos educandos 

da EJA em sua diversidade 

Palavras-chave: Educação Física; Educação de Jovens e Adultos; Diversidade; 

Cultura Corporal 

Resumo: A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade de ensino 

que passou por muitas mudanças até chegar à organização atual. Sabe-se que 

na graduação, no curso de Educação Física, durante muito tempo foi ensinado 

aos acadêmicos de que forma trabalhar com crianças e adolescentes da escola 

regular, e pouca atenção a EJA, em que se trabalha com adolescentes, adultos 

e idosos que, muitas vezes, não tiveram acesso ou possibilidades de dar 

continuidade aos estudos na idade escolar própria. A partir disso pela 

experiência da autora percebe-se a necessidade de desenvolver um trabalho 

que favoreça o atendimento desses alunos, respeitando suas possibilidades, 

limites e vivência corporal. O presente artigo aborda, portanto, a disciplina de 

Educação Física e seu desenvolvimento na EJA que, de acordo com o artigo 37 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96, uma modalidade 

“destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no 

ensino fundamental e médio na idade própria”. Ao tratar da Educação Física 

expressamos a importância da disciplina como área de estudo da cultura 

humana, privilegiando não só a aprendizagem de movimentos, mas a 

aprendizagem para e sobre o movimento. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A contribuição da Educação Física na formação escolar dos educandos 

da EJA em sua diversidade. 



Palavras-chave: Educação Física; Educação de Jovens e Adultos; Diversidade. 

Resumo: A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade de ensino 

que passou por muitas mudanças até chegar à organização atual. Sabe-se que 

na graduação, no curso de Educação Física, durante muito tempo foi ensinado 

aos acadêmicos de que forma trabalhar com crianças e adolescentes da escola 

regular, e pouca atenção a EJA, em que se trabalha com adolescentes, adultos 

e idosos que, muitas vezes, não tiveram acesso ou possibilidades de dar 

continuidade aos estudos na idade escolar própria. A partir disso pela 

experiência da autora percebe-se a necessidade de desenvolver um trabalho 

que favoreça o atendimento desses alunos, respeitando suas possibilidades, 

limites e vivência corporal. A presente unidade didática aborda, portanto, a 

disciplina de Educação Física e seu desenvolvimento na EJA que, de acordo 

com o artigo 37 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96, 

uma modalidade “destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de 

estudos no ensino fundamental e médio na idade própria”. Ao tratar da Educação 

Física expressamos a importância da disciplina como área de estudo da cultura 

humana, privilegiando não só a aprendizagem de movimentos, mas a 

aprendizagem para e sobre o movimento. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: CLAUDIA GIONGO FERRARI 

ORIENTADOR: ILSE LORENA VON BORSTEL GALVAO DE QUEIROS 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: DANÇA: UM CONTEÚDO POSSÍVEL NA EDUCAÇÃO FÍSICA 

ESCOLAR 

Palavras-chave: Dança; Educação Física; Educação 

Resumo: Este trabalho faz parte do Programa de Desenvolvimento Educacional 

do Estado do Paraná (PDE) Formação Continuada, da Secretaria de Estado da 

Educação (SEED), agosto de 2010 a 2012. Nos dias de hoje ainda se percebe, 

na escola, dificuldades em desenvolver o conteúdo dança, de forma regular e 

sistematizada, na disciplina de Educação Física. Isso se deve a vários fatores, 

entre eles a influência da mídia, o gosto dos alunos pela prática de esportes e 



os preconceitos populares em torno da dança, provocando uma grande 

resistência na sua prática. Este artigo buscou aprofundar conhecimentos sobre 

a dança, enquanto conteúdo da Educação Física escolar, para compreender 

seus benefícios, características e gêneros, e, paralelamente, desenvolver aulas 

de danças para alunos de ambos os sexos, do sexto ano do ensino fundamental, 

em uma escola pública, a fim de promover o desenvolvimento físico, intelectual 

e social. Caracteriza-se em uma pesquisa-ação, pois envolveu uma pesquisa 

bibliográfica e implementação de atividades, esta etapa foi desenvolvida nas 

aulas de Educação Física, para 19 alunos do ensino fundamental da Escola 

Estadual D. Pedro II. Este estudo demonstrou que as aulas de danças 

despertaram nos alunos conhecimentos, sensações, movimentos e expressões 

corporais melhorando os aspectos afetivos, sociais, cognitivos e motores de 

forma simultânea. Também que, estudar sobre a dança proporcionou melhor 

subsídios para a prática pedagógica no cotidiano das aulas de Educação Física. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Dança: Um conteúdo possível na Educação Física Escolar. 

Palavras-chave: Dança; Educação Física; Educação 

Resumo: Nos dias de hoje, ainda percebe-se na escola dificuldades em 

desenvolver o conteúdo dança de forma regular e sistematizada na disciplina de 

Educação Física, devido a vários fatores, entre eles, a influência da mídia 

enfatizando nos alunos o gosto pela prática de esportes, e os preconceitos 

populares em torno da dança, provocando uma grande resistência na sua 

prática. Assim, este material didático busca aprofundar conhecimentos sobre a 

dança enquanto conteúdo da Educação Física Escolar, para compreender seus 

benefícios, características e gêneros, paralelamente, desenvolver aulas para 

alunos de ambos os sexos, do sexto ano do Ensino Fundamental, em uma escola 

pública, no sentido de promover o desenvolvimento físico, intelectual e social. 

Caracteriza-se em uma pesquisa-ação que envolve uma fundamentação teórica 

e sugestões de atividades práticas. A sua elaboração dará subsídios para a 

implementação de atividades na escola demonstrará aos professores da rede 

pública paranaense, conhecimentos teórico-práticos em torno da dança no 

sentido de estimular reflexões e ações no cotidiano da Educação Física Escolar. 

 



 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: CLAUDILENE ZIRONDI SARDANHA 

ORIENTADOR: Vidal Palacios Calderon 

IES:  UFPR 

Artigo  
Título: CORRIDA: ESTÍMULO PARA A PRÁTICA DO ATLETISMO 

Palavras-chave: Educação Física. Atletismo. Corridas. Motivação. 

Resumo: O objetivo do presente artigo foi elaborar um conjunto de atividades 

didáticas para aumentar a motivação pela prática do atletismo dos alunos de 

ensino médio do Colégio Estadual João Paulo II, da Cidade de Curitiba. Foi 

aplicado um questionário com perguntas fechadas a 12 professores de 

Educação Física e 37 alunos do 1o ano com idade entre 14 e 16 anos. 

Finalmente, verificou-se o baixo nível de motivação dos alunos pela prática desta 

modalidade e a falta de preparação dos professores para ministrar as aulas de 

Atletismo. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: “Corrida: Estimulo para a prática do Atletismo” 

Palavras-chave: Educação Física; Incentivo; Motivação;Atletismo;Corridas. 

Resumo: O presente projeto tem como objetivo principal estimular a prática do 

Atletismo Escolar, através da modalidade Corrida na Cidade de Curitiba. Será 

público alvo deste estudo alunos do Colégio Estadual João Paulo II, da Cidade 

de Curitiba, Paraná, pertencentes a duas turmas do 1º Ano do Ensino Médio, 

compondo um total de aproximadamente 60 alunos de ambos os sexos, com 

faixa etária entre 14 e 16 anos e professores da rede Estadual de Ensino do 

Estado do PR. Será aplicado um questionário com perguntas abertas e fechadas 

para verificar o nível de motivação dos alunos e dos professores pela prática do 

atletismo. Este projeto ocorrerá no período de agosto de 2010 a agosto de 2012, 

sendo que a intervenção pedagógica irá acontecer de agosto 2011 até dezembro 

de 2011. Espera-se que o projeto venha proporcionar uma melhora nas práticas 

de atividades físicas habituais dos alunos e professores. 

 

 



DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: CLAUDINEIA DOS SANTOS TRINQUINALIA 

ORIENTADOR: CLEIA RENATA TEIXEIRA DE SOUZA 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: JOGOS E BRINCADEIRAS TRADICIONAIS 

Palavras-chave: Educação Física, Jogos e Brincadeiras 

Resumo: Os jogos podem ser classificados de diferentes formas, de acordo com 

o critério adotado, este trabalho presa pelos jogos tradicionais fazendo um 

resgate com seu publico alvo que se destina aos alunos da 8° serie do Ensino 

Fundamental do Colégio José Luis Gori na cidade de Mandaguari. O objetivo 

geral deste trabalho é a de investigar a aplicação dos jogos e brincadeiras para 

estes alunos, seguindo dos objetivos específicos de compreender os conceitos 

de jogos e brincadeiras, relacionar as experiências praticas de jogos e 

brincadeiras com a teoria e identificar o que tem sido trabalhado pelos 

professores de Educação Física, referente ao tema. A metodologia apresentada 

foi a revisão de bibliografia e no presente momento será passada aos publico 

alvo. O jogo e as brincadeiras são muito bons para proporcionar dialogo, e fator 

de comunicação, mas amplo que a linguagem. O jogo é muito importante para o 

ensino e aprendizagem e para a vida do educando, sendo através deste que os 

jogos faz com que estes aprendam muito e também é por meio de brincadeiras 

que a estes aprendem os vários significados para a vida e para seu 

desenvolvimento. Tanto crianças, jovens e adultos aprendem habilidades, 

valores ou atitudes, por estas atividades. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O JOGO E A BRINCADEIRA NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA: 

POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO. 

Palavras-chave: Jogos, brincadeiras e educação física 

Resumo: Os jogos podem ser classificados de diferentes formas, de acordo com 

o critério adotado, este trabalho presa pelos jogos tradicionais fazendo um 

resgate com seu publico alvo que se destina aos alunos da 8° serie do Ensino 

Fundamental do Colégio José Luis Gori na cidade de Mandaguari. O objetivo 

geral deste trabalho é a deinvestigar a aplicação dos jogos e brincadeiras para 



estes alunos, seguindo dos objetivos específicos de compreender os conceitos 

de jogos e brincadeiras, relacionar as experiências praticas de jogos e 

brincadeiras com a teoria e identificar o que tem sido trabalhado pelos 

professores de Educação Física, referente ao tema. A metodologia apresentada 

foi a revisão de bibliografia e no presente momento será passada aos publico 

alvo. O jogo e as brincadeiras são muito bons para proporcionar dialogo, e fator 

de comunicação, mas amplo que a linguagem. O jogo é muito importante para o 

ensino e aprendizagem e para a vida do educando, sendo através deste que os 

jogos faz com que estes aprendam muito e também é por meio de brincadeiras 

que a estes aprendem os vários significados para a vida e para seu 

desenvolvimento. Tanto crianças, jovens e adultos aprendem habilidades, 

valores ou atitudes, por estas atividades. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: CLAUDIO JOSE CESTARI 

ORIENTADOR: SERGIO ROBERTO ADRIANO PRATI 

IES:  Faculdade Estadual de Educaçãos, Ciências e Letras de Parana 

Artigo  
Título: O jogo de xadrez e a sua aplicabilidade nas aulas de Educação Física 

Escolar 

Palavras-chave: Educação Física Escolar; Jogos de Xadrez; Recurso Didático 

Pedagógico 

Resumo: A proposta é resultado da pesquisa desenvolvida no Programa de 

Desenvolvimento Educacional, da Secretaria de Estado da Educação do Paraná 

(PDE/PR), com o objetivo de desenvolver o processo ensino-aprendizagem da 

Educação Física escolar, tendo o jogo de xadrez como recurso didático-

pedagógico. Para tal, optou-se por uma pesquisa qualitativa do tipo estudo de 

caso. A proposta foi desenvolvida no Colégio Estadual de Iporã Ensino 

Fundamental, Médio e Profissional, Iporã – Paraná, com a participação de 30 

(trinta) alunos do 8º Ano do Ensino Fundamental, perfazendo um total de oito 

oficinas pedagógicas. Nas oficinas foram vivenciadas situações diferenciadas 

que envolveram explicitação oral, pesquisas em livros e sites da internet, onde o 

jogo de xadrez é oferecido para ser jogado online, roda de conversa, debates, 



atividades em grupo, apresentação e discussão de vídeos, utilização do formato 

do tabuleiro oficial de jogo de xadrez, para explicação da nomenclatura das 

peças, movimentos, capturas, técnicas e táticas para aberturas e finalização. Os 

dados foram observados e transcritos em um caderno de registro, para a análise 

e discussão dos resultados. Diante da prática vivenciada na escola, considera-

se que o desafio posto para o docente consiste em rever as práticas pedagógicas 

estáticas e descontextualizadas de Educação Física escolar, no sentido de 

possibilitar um ensino e aprendizagem na disciplina de forma crítica e 

construtiva, tendo o jogo de xadrez com recurso didático 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O Jogo de Xadrez e a sua Aplicabilidade nas Aulas de Educação Física 

Palavras-chave: Educação; Xadrez; Ensino; Aprendizagem; Escola. 

Resumo: Durante muito tempo, a escola foi adaptada com o intuito de 

homogeneizar culturalmente a sociedade, buscando perpetuar e justificar a 

realidade social vigente. Com o processo de abertura democrática, a situação da 

escola frente à sociedade foi revista. Desenvolver o processo ensino-

aprendizagem da Educação Física Escolar tendo o jogo de xadrez como recurso 

didático-pedagógico na 7ª série do Ensino Fundamental. Para atingir os objetivos 

da pesquisa, optou-se pelo desenvolvimento de uma pesquisa de caráter 

qualitativo. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: CLAUDIO LUIZ DEODATO 

ORIENTADOR: ARESTIDES PEREIRA DA SILVA JUNIOR 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: Educação Física no Ensino Médio: uma proposta de valorização da 

disciplina. 

Palavras-chave: Educação Física; Ensino Médio; valorização; área do 

conhecimento. 

Resumo: O objetivo deste estudo é proporcionar aos alunos do 1º ano do Ensino 

Médio uma visão crítica sobre a importância da disciplina de Educação Física no 



sentido de contribuir permanentemente para uma vida mais saudável e com mais 

qualidade, obstante de uma disciplina que vise apenas a “prática pela prática” 

sem possibilitar um conhecimento sobre os conteúdos trabalhados. O referido 

estudo foi realizado no Colégio Estadual Tancredo Neves, município de 

Francisco Beltrão – Paraná. Participaram alunos dos 1º anos “A” e “B” do período 

matutino, totalizando aproximadamente 60 alunos. Inicialmente foi aplicado um 

questionário para investigar quais são os conhecimentos que os alunos 

adquiriram nas aulas de Educação Física durante o Ensino Fundamental e se 

esses conhecimentos são úteis para a vida deles. Também foi aplicado um 

questionário para os familiares dos alunos para investigar quais conhecimentos 

eles adquiriram nas aulas de Educação Física. Após isto, foram elaboradas e 

desenvolvidas atividades teóricas e práticas que estimulassem a reflexão e 

criticidade dos alunos frente aos aspectos pesquisados nos questionários, em 

consonância com os Conteúdos Estruturantes e Elementos Articuladores das 

DCE’s 2008. Para finalizar foi aplicado aos alunos um questionário para verificar 

se os objetivos do projeto foram alcançados. Com a realização deste projeto 

podemos concluir que os objetivos propostos foram alcançados com sucesso, 

principalmente no que se refere à conscientização dos alunos do Ensino Médio 

sobre a importância e benefícios da disciplina de Educação Física para a 

formação de um cidadão crítico, participativo e autônomo nas suas decisões. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Proposta de Atividades Critico Reflexivas para a Educação Física no 

Ensino Médio 

Palavras-chave: Educação Física; conhecimento; ensino médio; conteúdos 

estruturantes. 

Resumo: Como professor há vários anos na rede estadual de ensino do Paraná, 

e observando junto a comunidade escolar a existência de atividades 

consideradas desnecessárias no ambiente escolar, senti a necessidade de 

diversificar as aulas de Educação Física e de buscar práticas alternativas que 

viessem a satisfazer as necessidades dos alunos. Assim, através desta Unidade 

Didática, pretendo sugerir atividades relacionadas aos Conteúdos Estruturantes 

para o Ensino Médio, propostos pelas DCEs (2008), que estimulem a crítica e 

reflexão dos alunos frente ao movimento, para que estes possam ser valorizados 



não só durante o período escolar, mas também ao longo da vida. Tentarei 

sensibilizar os alunos do 1º ano do Ensino Médio de que existem outras 

abordagens e que as mesmas podem auxiliá-los na obtenção de uma qualidade 

de aprendizagem de outros conhecimentos e na formação de sua cidadania. 

Espero também que a realização deste estudo possa contribuir na melhoria de 

nossas atividades como professores, levando-nos a buscar diferentes recursos 

para refletirmos sobre nossa prática pedagógica diária, enfatizando a 

importância na adoção e efetivação da prática dos Conteúdos Estruturantes 

propostos pelas DCEs (2008) para a Educação Básica, como uma ferramenta 

de intervenção e promoção da aprendizagem. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: CLAUDIO MIRANDA DE MORAIS 

ORIENTADOR: ARESTIDES PEREIRA DA SILVA JUNIOR 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: VIVÊNCIAS CRÍTICAS E REFLEXIVAS NAS AULAS DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

Palavras-chave: Criticidade, Reflexão, Educação Física. 

Resumo: A superação da visão de que Educação Física dedica-se somente aos 

movimentos corporais e as práticas esportivas se apresenta como tema 

desenvolvido neste estudo, pois a disciplina fundamenta a formação do indivíduo 

em seus aspectos físicos, culturais, sociais e psicológicos. Essa formação só é 

possível a partir de práticas educativas que despertem a visão crítica e reflexiva 

dos educandos. O objetivo deste artigo é apresentar através de um relato de 

experiência os resultados do projeto de intervenção denominado “Vivências 

críticas e reflexivas nas aulas de Educação Física”, realizado no Colégio 

Estadual Dr. Arnaldo Busatto no município de Foz do Iguaçu - Paraná. Na 

implementação do projeto participaram 114 alunos de 04 turmas (7ª e 8ª série) 

do Ensino Fundamenta. O projeto teve como objetivos: apresentar aos 

professores de Educação Física e alunos uma proposta crítico reflexiva para ser 

adotada nas aulas de Educação Física; conscientizar os alunos sobre a 

importância da disciplina de Educação Física no Ensino Fundamental como 



elemento fundamental na formação de um cidadão crítico e reflexivo; 

desenvolver aulas criativas e estimulantes no sentido de despertar a consciência 

crítica e reflexiva; despertar nos adolescentes o gosto pela teoria e prática da 

atividade física para a manutenção e melhoria da saúde ou para a prática como 

lazer. O resultado da implementação permitiu perceber que as atividades 

proporcionaram aos alunos a condição para refletir sobre a necessidade de 

pensar antes de agir. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: UMA PROPOSTA CRÍTICO REFLEXIVA DA EDUCAÇÃO FÍSICA NOS 

ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Palavras-chave: Educação Física; Crítico; Fundamental. 

Resumo: No Estado do Paraná, foi criado as Diretrizes Curriculares da 

Educação (DCEs), este documento foi elaborado entre os anos de 2003 a 2008 

através de uma construção coletiva, na qual professores de todo o estado 

discutiram a proposta até a sua versão final. A principal característica do 

documento é a abordagem crítica expressa nas ações. Desta forma no intuito de 

auxiliar professores de Educação Física e alunos, este projeto de intervenção 

tem como objetivo principal apresentar uma proposta crítico reflexiva para ser 

adotada nas aulas de Educação Física nos anos finais do Ensino Fundamental. 

O projeto será desenvolvido com aproximadamente 100 alunos de 7ª e 8ª séries 

do Colégio Estadual Dr. Arnaldo Busatto do município de Foz do Iguaçu. Para o 

desenvolvimento do projeto, inicialmente será elaborado como Produção 

Didática Pedagógica, uma Unidade Didática contendo atividades direcionadas 

aos alunos e professores dos anos finais do Ensino Fundamental. Este material 

será importante para destacar e esclarecer procedimentos de vivência para uma 

formação crítica. Na intervenção propriamente dita, serão aplicadas atividades 

dos diversos conteúdos da Educação Física, sempre estimulando a criticidade. 

Ao final da intervenção será aplicado um questionário com alunos no sentido de 

verificar se as estratégias adotadas, os conteúdos selecionados e trabalhados, 

a metodologia utilizada e outros aspectos importantes surtiram efeito. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 



PROFESSOR PDE: CLEOSI IVETE MORITZ RAKOSKI 

ORIENTADOR: CARLOS ALEXANDRE MOLENA FERNANDES 

IES:  Faculdade Estadual de Educaçãos, Ciências e Letras de Parana 

Artigo  
Título: A ARTE DE ANDAR, CORRER E SALTAR – CONTRIBUIÇÕES PARA 

AS AULASDE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 7a SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Palavras-chave: Educação Física, Esporte, Atletismo. 

Resumo: O atletismo é considerado um esporte clássico, é a forma mais antiga 

e organizada como esporte, por isso deveria ser mais valorizado e trabalhado 

em sua plenitude, no campo da Educação Física Escolar. Não por outro motivo, 

o objetivo deste trabalho consistiu em viabilizar o ensino do atletismo a partir de 

uma perspectiva histórica que analisa e questiona a metodologia de ensino do 

mesmo. O objetivo deste artigo é repensar novas metodologias de ensino que 

poderão ajudar na prática do esporte atletismo na rede pública de ensino como 

uma atividade física prazerosa, buscando resultados satisfatórios para o 

desenvolvimento integral do ser humano. Através da pesquisa de campo, 

desenvolvemos um projeto na rede pública de ensino do Estado do Paraná, com 

alunos da 7ª série do ensino fundamental, no qual trabalhamos o atletismo 

através dos mais variados recursos pedagógicos: apresentação de slides, filmes, 

reuniões entre outros, vale ressaltar que trabalhamos a parte prática do esporte 

através de atividades lúdicas. Ao fim do projeto podemos ver que é possível o 

atletismo fazer parte da educação física escolar, mesmo sem os materiais e 

espaços necessários, podemos criar possibilidades e metodologias para que o 

mesmo funcione isso podemos afirmar já que o projeto possibilitou que 

colocássemos em prática a teoria, já que as atividades propostas como 

brincadeiras lúdicas e pré-desportivos deixam claro a desenvoltura e a satisfação 

do aluno. Em suma ainda é um desafio o atletismo ser integrado na educação 

física escolar, mas podemos como professores criar metodologias que torne 

possível a inclusão do mesmo no cotidiano escolar. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A ARTE DE ANDAR, CORRER E SALTAR – CONTRIBUIÇÕES PARA 

AS AULASDE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 7a SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Palavras-chave: Educação Física, Esporte, Atletismo. 



Resumo: Este projeto de ensino tem como enfoque na modalidade atletismo, 

pautado na metodologia crítico emancipatória, o objetivo de promover a 

aquisição de conhecimentos e experiências práticas individuais e coletivas que 

favoreçam a sua valorização e efetivação na 7ª série do Ensino Fundamental no 

Colégio Estadual Marechal Costa e Silva de Cidade Gaúcha/PR. No contexto 

escolar os professores da disciplina de Educação Física da rede pública do 

Estado do Paraná, geralmente encontram dificuldades para trabalhar esse 

esporte como conteúdo específico em suas aulas, principalmente devido à falta 

de espaço físico apropriado e material específico para o exercício das atividades 

práticas. A unidade didática proposta permitirá que os alunos adquiram 

conhecimento vivenciado no cotidiano e não permaneçam apenas como meros 

espectadores. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: CLEUSA LUIZA ROSSATO 

ORIENTADOR: Jose Porfirio de Soiuza 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: IMPORTÂNCIA DO AQUECIMENTO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO 

FISICA 

Palavras-chave: Aquecimento; Lúdico; Atividades; Educação física 

Resumo: O objetivo deste estudo foi conscientizar os alunos sobre a importância 

do aquecimento físico na prevenção de dores musculares nas aulas de 

Educação Física. As dores musculares são desconfortos causados pela 

realização de um movimento ao qual o organismo não está acostumado ou 

simplesmente pelo fato de não ter feito um aquecimento adequado preparando 

a musculatura para a atividade física. Ministrar atividades através de 

brincadeiras e jogos lúdicos pode auxiliar os alunos a se conscientizarem sobre 

a importância do aquecimento antes da atividade física, tornando-o um hábito 

permanente em sua prática esportiva. Trata-se de um projeto de intervenção 

pedagógica do Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, o qual foi 

desenvolvido no Colégio Estadual São José no município de São José das 

Palmeiras/PR, tendo como população 67 alunos da 6ª série do Ensino 



Fundamental. Este é um relato de experiência após as etapas de montagem de 

projeto, intervenção (ações desenvolvidas) e instrumento de coleta de dados 

(questionário) aplicado aos alunos. Com base nos resultados obtidos através dos 

questionários dos alunos chegou-se as seguintes conclusões: o aquecimento 

realizado através de brincadeiras e jogos lúdicos além de ser mais prazeroso, 

ele proporcionou um maior envolvimento dos alunos nas aulas, e a nova 

metodologia adotada nas aulas de Educação Física ajudou a conscientizar os 

alunos sobre a importância do aquecimento antes da atividade física, tornando 

o aquecimento um hábito no inicio de cada aula, o que, aliás, diminuiu 

sensivelmente as lesões no decorrer das aulas e as queixas de dores 

musculares após a realização da atividade física. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: IMPORTÂNCIA DO AQUECIMENTO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO 

FISICA 

Palavras-chave: Aquecimento físico; intervenção; atividades 

Resumo: O aquecimento físico pode ser entendido como parte preparatória de 

uma atividade motora, ou como a fase inicial de qualquer tipo de esforço físico, 

seja de baixa ou de alta intensidade. É também definido como um conjunto de 

atividades físicas e psicológicas realizadas antes da prática principal, que tem 

por finalidade adaptar o organismo para uma atividade posterior. O presente 

projeto tem como objetivo conscientizar os educandos sobre a importância do 

aquecimento na prevenção das dores\\desconforto muscular nas aulas de 

Educação Física. Participarão do projeto alunos de 6º série do Ensino 

Fundamental do Colégio Estadual São José, no Município de São José das 

Palmeiras, PR. O mesmo será realizado no segundo semestre de 2011. No 

primeiro momento será feita à apresentação do tema à direção e aos professores 

da escola, expondo-lhes os objetivos, a metodologia e a importância da 

realização do projeto de intervenção junto aos alunos. Após o consentimento da 

direção da escola, os alunos serão convidados a participar do projeto. Será 

aplicado um questionário com o objetivo de verificar o conhecimento dos alunos 

sobre o tema “importância do aquecimento nas aulas de Educação Física”. De 

posse dessas informações, a turma será dividida em grupos, os quais realizarão 

pesquisas (laboratório de informática) sobre a temática, e na sequência farão a 



apresentação e discussão do material pesquisado. Além da busca teórica, os 

alunos realizarão uma pesquisa com atividades práticas (brincadeiras) que será 

incorporado na unidade didática do material didático. Após a intervenção com a 

incorporação das atividades lúdicas como forma de aquecimento físico, será 

aplicado outro 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: DANIELA NEVES WOSCH 

ORIENTADOR: Fabio Mucio Stinghen 

IES:  UTFPR 

Artigo  
Título: Jogos de Mancala: uma prática a ser resgatada e explorada na Educação 

Física escolar. 

Palavras-chave: JOGOS DE TABULEIRO: MANCALA; LAZER; QUALIDADE 

DE VIDA. 

Resumo: Este trabalho desenvolveu-se em função de resgatar a importância 

dos jogos tradicionais e, especificamente, os jogos de tabuleiro, no ambiente 

escolar. O objetivo foi oportunizar e incentivar os alunos do curso Formação de 

Docentes, os professores e alunos do 6º ano e os demais alunos interessados, 

a prática dos jogos de tabuleiro tradicionais na escola, em apoio ao 

desenvolvimento lógico, a socialização, o poder de concentração, a 

responsabilidade. Possibilitou-se momentos de lazer visando melhorar a 

qualidade de vida dos alunos. Durante a aplicação foram explorados alguns 

jogos de tabuleiro: Mancala: ntxuva, Ludo e trilha, Portanto concluiu-se que esta 

prática deve ser resgatada devido aos benefícios atingidos e a exploração de 

jogos de tabuleiro que, muitas vezes é deixado de lado em nossas escolas. 

Constatou-se envolvimento com as atividades sugeridas, despertando o 

interesse em conhecer, aprender e praticar jogos de tabuleiro. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Jogos de Tabuleiro como componente do lazer e recreação: Qualidade 

de vida 

Palavras-chave: Jogos de tabuleiro; recreação; qualidade de vida. 



Resumo: O objetivo deste caderno pedagógico é proporcionar aos professores 

e alunos, subsídios e metodologias diversificadas para o ensino e aprendizagem 

de xadrez e para a exploração de conteúdos relativos aos Jogos de Tabuleiro: 

Mancala, Ludo e Trilha, tendo como apoio os recursos do Laboratório de 

Informática. Ensinar e explorar diversos jogos de tabuleiro faz com que o aluno 

adquira o gosto por esta prática e contribui para que ele, nos momentos ociosos, 

utilize-os como forma recreativa e de lazer possibilitando momentos que 

melhorem sua qualidade de vida. Considerando que, com exceção dos jogos da 

Internet, não se joga sozinho, os alunos terão oportunidade de se relacionarem 

e de se tornarem divulgadores e incentivadores da prática de jogos de tabuleiro 

na escola e na comunidade. Segundo as Diretrizes Curriculares da Educação 

Básica - DCEs, a disciplina de Educação Física tem, dentre outros, o objetivo de 

promover experiências significativas no tempo e no espaço, de modo que o lazer 

se torne um dos elementos articuladores do trabalho pedagógico. Por meio dele, 

os alunos irão refletir e discutir as diferentes formas de lazer em distintos grupos 

sociais, em suas vidas, na vida das famílias, das comunidades culturais, e a 

maneira como cada um deseja e consegue ocupar seu tempo disponível 

(PARANÁ, 2009). 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: DANIEL ANTONIO RUARO 

ORIENTADOR: Christine Vargas Lima 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  
Título: Xadrez na escola: competir ou motivar? 

Palavras-chave: Educação Física, Esporte, Xadrez. 

Resumo: Neste estudo procuramos identificar os significados e as infiluências 

da prática do xadrez na escola. Baseando-nos em referenciais teóricos, 

analisando, identificando e conceituando o xadrez e a disciplina de Educação 

Física. Desenvolvemos um projeto que permitiu ao educando o acesso ao 

conhecimento e uma reflexão 

 
Produção didático-pedagógica 



Título: XADREZ NA ESCOLA: COMPETIR OU MOTIVAR? 

Palavras-chave: esporte, xadrez 

Resumo: Neste estudo procuramos identificar os significados e as influências 

da prática do xadrez na escola. Tendo como ponto de partida a preocupação 

para discutirmos aspectos referentes a falta de participação escolar. Baseando-

nos em um referencial teórico, analisando, identificando e conceituando o xadrez 

e a disciplina, apresentaremos um projeto que permite ao educando o acesso ao 

conhecimento e uma reflexão no sentido de melhorar a compreensão sobre vida 

escolar e social, realizando ações que venham colaborar para a formação de um 

cidadão crítico, consciente, pensante, evitando que a não participação nas 

atividades escolares possa intervir no processo do aprendizado. O esporte aliado 

a educação pode ser uma ferramenta de aprendizado para o lazer, para o 

aprimoramento da saúde e um eficiente caminho, capaz de interferir nos rumos 

de sua vida individual e na sociedade onde está inserido. Por meio do projeto, a 

ser proposto, objetivamos a compreensão da importância da prática do esporte 

escolar, na modalidade de xadrez, nesse sentido esperamos que gerem 

resultados positivos, minimizando assim a falta de participação dos alunos nas 

atividades escolares. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: DARLI DE LOURDES BONAN 

ORIENTADOR: CARLOS ALEXANDRE MOLENA FERNANDES 

IES:  Faculdade Estadual de Educaçãos, Ciências e Letras de Parana 

Artigo  
Título: A IMPORTÂNCIA DA GINÁSTICA DE CONDICIONAMENTO FÍSICO 

COMO INSTRUMENTO FACILITADOR DA APRENDIZAGEM DE ALUNOS DO 

ENSINO MÉDIO NOTURNO 

Palavras-chave: Educação Física Escolar; Ensino Médio Noturno; Ginástica de 

Condicionamento Fisico; Ensino-Aprendizagem. 

Resumo: O artigo teve como objetivo motivar a participação dos alunos do 

primeiro ano do Colégio Estadual Malba Tahan – Ensino Médio – Altônia - 

Paraná nas aulas de Educação Física escolar do período noturno, tendo a 

ginástica de condicionamento físico como objeto de estudo. Participaram da 



proposta trinta alunos que se envolveram em atividades que contaram com 

estratégias diferenciadas como exposição oral, apresentação e interpretação de 

vídeos, debates, trabalhos em grupo, pesquisa na internet, leitura e interpretação 

de textos. A implementação pedagógica mostrou que nas aulas de Educação 

Física escolar, as atividades voltadas para a padronização dos movimentos e 

aquisição de condicionamento físico fascinam os praticantes, por se constituir 

em uma prática voltada para os vários sentidos humanos Os alunos 

demonstraram interesse em praticar as atividades de condicionamento físico na 

escola. Concluímos que a ginástica enquanto atividade física quando bem 

orientada, traz vários benefícios ao organismo, contribuindo para a melhora das 

funções cardiovasculares, prevenindo doenças degenerativas, diminuindo os 

índices de gordura corporal e a melhora dos aspectos psicológicos, incluindo o 

humor, sono, ansiedade, estresse, entre outros sintomas prejudiciais à saúde. 

Acreditamos que o trabalho de condicionamento físico nas aulas de Educação 

Física escolar se ajusta às necessidades dos alunos, sobretudo, no sentido de 

levá-los a refletir sobre a importância de cuidar da saúde por meio das práticas 

de atividade de condicionamento físico. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A IMPORTÂNCIA DA GINÁSTICA DE CONDICIONAMENTO FÍSICO 

COMO INSTRUMENTO FACILITADOR DA APRENDIZAGEM NO ENSINO 

MÉDIO NOTURNO. 

Palavras-chave: Ginástica, condicionamento físico, ensino e aprendizagem, 

educação física. 

Resumo: O objetivo da proposta de intervenção foi implementar a ginástica de 

condicionamento físico como conteúdo na Educação Física escolar noturno, com 

a intenção de motivar a participação dos alunos do 1º ano do Colégio Estadual 

Malba Tahan – Ensino Médio – Altônia- Paraná. As estratégias de ação 

contemplarão um conjunto de ideias práticas, individuais e em grupos. Os alunos 

serão levados à compreensão que a ginástica enquanto atividade física contribui 

para a melhora do organismo como um todo. A ginástica de condicionamento 

físico se apresenta como uma alternativa prática que pode contribuir para a 

assimilação de novos valores dos adolescentes, aproximando-os de uma melhor 

percepção de si mesmos e da sua própria realidade. O trabalho com a ginástica, 



mais especificamente, a de condicionamento físico pode contribuir para o 

desenvolvimento de atividades mais atrativas. Por isso, as atividades serão 

desenvolvidas com respeito às potencialidades dos alunos, na tentativa de 

trabalhar as capacidades físicas de forma equilibrada, ensinando aos alunos a 

forma correta de realizá-las e estimulando a adoção de hábitos saudáveis de 

vida. Os exercícios voltados para a padronização dos movimentos e aquisição 

de força física fascinam os praticantes, por se constituir em uma prática voltada 

para os vários sentidos humanos. Os praticantes sentem os progressos, por 

perceberem o aumento dos músculos e da força corporal. Esses aspectos 

contribuirão para que os alunos se tornem mais fortes internamente, favorecendo 

a sua autoimagem, haja vista que treinar a musculação, na maioria das vezes, 

significa vencer resistências. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: DENISE DE FATIMA NAHHAS DE PALMA 

ORIENTADOR: Neiva Leite 

IES:  UFPR 

Artigo  
Título: Prevenção de doenças contemporâneas e formação de bons hábitos – 

Um repensar da cultura corporal e saúde 

Palavras-chave: Qualidade de Vida. Atividade Física. Saúde. 

Resumo: Informar, sensibilizar e reforçar a incorporação dos bons hábitos 

necessários à manutenção da saúde nas práticas escolares de educação física, 

são os objetivos do artigo. As estratégias organizadas conforme as etapas 

propostas pelo PDE, consistem na organização de material didático aplicado no 

Projeto de Intervenção Escolar e no Grupo de Trabalho em Rede. O Caderno 

Pedagógico produzido contém textos referente às principais doenças 

contemporâneas: hipertensão arterial, obesidade infantil, colesterol, diabetes. 

Contempla propostas de atividades contextualizadas, aplicação de questionário 

como instrumento de apoio à pesquisa quantitativa e qualitativa na elaboração 

do diagnóstico dos alunos e familiares sobre os cuidados com a saúde. Os 

resultados foram que as doenças contemporâneas estão presentes nas famílias 

dos alunos e que é importante conhecerem as questões de saúde, considerarem 



a inclinação genética, conhecerem quais são os fatores de risco e como prevenir. 

Conclui que com a aplicação das atividades obteve-se resultados que consistem 

numa metodologia de pesquisa-ação (intervenção de pequena escala na 

situação real), assim buscou-se a intervenção com alunos e docentes - como 

vivenciam as aulas de educação física e a aplicação de atividades propostas na 

Produção Didática, que se demonstraram pertinentes para aprendizagem do 

educando e excelente material de apoio para educadores. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Prevenção de doenças contemporâneas e formação de bons hábitos - 

um repensar da Cultura Corporal e Saúde 

Palavras-chave: Qualidade de vida, Atividade Física, Saúde 

Resumo: Ao desenvolver atividades curriculares na área de educação física 

com o tema articulador saúde: cuidados com a saúde, hábitos alimentares e de 

higiene, a importância de praticar atividades físicas, percebeu-se que estas 

responsabilidades estão sendo delegadas às crianças de maneira cada vez mais 

precoce. Na realidade do município, os pais ficam ausentes do convívio familiar 

por muito tempo, não conseguindo acompanhar e supervisionar a qualidade de 

vida que seus filhos estão tendo e o estilo de vida que estão construindo. O 

Projeto de Intervenção tem como objetivo, auxiliar nas reflexões sobre as 

doenças que poderão ser desencadeadas como conseqüência de maus hábitos 

e estilos de vida inadequados para uma boa qualidade de vida. Ao mesmo tempo 

em que se realiza diagnóstico da realidade dos alunos (histórico familiar e 

autoconhecimento), propõem-se atividades de informações sobre as doenças 

mais comuns nos dias de hoje (obesidade, hipertensão arterial, dislipidemia, 

diabetes). Apresentam-se propostas de ações que visam à formação de bons 

hábitos, boas maneiras de cuidar de si e se prevenir para uma boa qualidade de 

vida. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: DENISE MARIA TASSI BORILLE 

ORIENTADOR: Lucinar Jupir Forner Flores 

IES:  UNIOESTE 



Artigo  
Título: O jogo de xadrez: uma proposta auxiliar no processo ensino-

aprendizagem . 

Palavras-chave: Xadrez, lúdico, escola, ensino e aprendizagem 

Resumo: A proposta do presente projeto foi trabalhar com o xadrez na 

perspectiva pedagógica usando os Jogos Pré-enxadrísticos embasados na 

resolução de problemas, tendo em vista que \"o xadrez é uma poderosa 

ferramenta desencadeadora de situações-problema\". Num primeiro momento 

foram apresentados os motivos de se ensinar o Xadrez nas escolas, já que a 

prática deste jogo apresenta uma atuação didática pedagógica comprometida, 

podendo auxiliar na aprendizagem. Neste trabalho, o jogo de xadrez foi 

promovido nas séries finais do Ensino Fundamental. Primeiramente foi aplicado 

um questionário com objetivo de detectar o conhecimento do educando sobre o 

referido jogo, em oito estudantes. Os resultados foram mensurados através da 

avaliação dos conceitos nas disciplinas, antes, e, após a aplicação do projeto. 

Foi possível observar através do questionário que o xadrez é um jogo de xadrez 

era conhecido pelos alunos, além de a maioria também achá-lo interessante e 

importante para sua vida e consideraram o jogo de xadrez uma forma de lazer. 

Porém, apesar da maioria saber jogar, nem todos conheciam as regras e passes 

do jogo, mas tinham vontade de aprender. Ainda, 87,5%, consideravam que o 

jogo de xadrez poderia contribuir com o seu desenvolvimento pessoal, escolar 

ou social. Na avaliação do desempenho escola, mediante avaliação do conceito 

de notas, 62,5% dos alunos apresentaram melhora em todas as disciplinas, 25% 

apresentaram melhora em duas ou mais disciplinas e 12,5% apresentaram 

melhora em apenas uma disciplina. Nenhum aluno apresentou piora no 

desempenho de alguma disciplina. Neste contexto, podemos afirmar que o jogo 

de xadrez é uma atividade de relevante importância na infância e adolescência, 

que, além de atender todas as características de desporto, aguça o espírito 

competitivo e de autoconfiança, adequando-se às exigências de uma educação 

moderna. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O jogo de xadrez uma proposta auxiliar no processo ensino-

aprendizagem no Ensino Fundamental. 



Palavras-chave: jogo; xadrez;pedagógoco; lúdico; ensino-aprendizagem 

Resumo: Esta produção Didático-Pedagógica refere-se ao jogo de xadrez como 

mecanismo pedagógico aliado á resolução de dificuldades de aprendizagem nos 

anos finais do Ensino Fundamental. Esta proposta também levanta muitos 

argumentos e indícios da utilidade do jogo de xadrez como subsídio pedagógico 

a ser inserido em meio escolar, visando contribuir no processo educativo. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: DILSON RIBEIRO DE OLIVEIRA 

ORIENTADOR: Claudinei Ferreira dos Santos 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  
Título: A importância da aquisição de hábitos saudáveis para o desenvolvimento 

do adolescente. 

Palavras-chave: adolescente; hábitos saudáveis; atividade física. 

Resumo: O objetivo do presente trabalho, foi de promover dentro do processo 

educativo, conhecimentos, discussões e reflexões sobre a diversidade de 

informações nas áreas do estilo de vida, atividade física e nutrição e sua 

influência em indicadores da composição corporal e desempenho motor. 

Fizeram parte da amostra sete indivíduos do gênero masculino (15,71±0,75 

anos) e seis do feminino (16,16±0,98 anos). Os voluntários realizaram uma 

bateria de testes motores propostos por Guedes; Guedes (1997) antes e após 

doze semanas de intervenção. Os testes realizados foram: sentar-e-alcançar, 

salto em distância parado, flexão de braços na barra, abdominal modificado e 

corrida de 50 metros. Para verificar a resistência cardiorrespiratória, foi realizado 

o teste de Léger e Lambert e mensuração das espessuras de dobras cutâneas, 

tricipital e panturrilha, para estimativa da composição corporal. Como 

intervenção, os alunos assistiram a uma palestra com uma nutricionista, com 

orientações sobre a importância de uma alimentação saudável. Foram também 

orientados a realizar pesquisas em grupos sobre temas relacionados a hábitos 

saudáveis e fatores de risco para a saúde, além de outras possibilidades de 

práticas corporais, vivenciadas fora da escola e posteriormente socializá-las em 

grupo. Para análise dos dados foi utilizada ANOVA, seguido por post hoc de 



Scheffé, com p<0,05). Após doze semanas de intervenção, aumento significativo 

foi observado para a variável estatura para o gênero masculino. Ambos os 

gêneros aumentaram seus valores para os testes abdominal modificado e 

flexibilidade. Assim, doze semanas de intervenção, aparentemente não foi 

suficiente para alterar os componentes da composição corporal, mas sim 

resultados de testes motores 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A importância da aquisição de hábitos saudáveis para o desenvolvimento 

do adolescente. 

Palavras-chave: adolescente; hábitos saudáveis; atividade física 

Resumo: O movimento é inerente ao ser humano, desde o início da sua 

existência. Na sociedade moderna ocorreu uma diminuição na prática de 

atividades físicas, em função do processo de automação e desenvolvimento 

tecnológico, provocando mudanças no estilo de vida e hábitos sociais da 

população. Houve mudanças também entre os adolescentes, onde muitos em 

seu tempo livre, preferem a realização de atividades que envolvem pouca 

movimentação, não incorporando a atividade física em seus hábitos de vida. O 

sedentarismo associado a uma alimentação inadequada, provoca no organismo 

humano, vários fatores de risco prejudiciais ao seu desenvolvimento e para 

manutenção da saúde. Atualmente a educação física enquanto disciplina 

curricular está frente aos desafios do mundo moderno, onde os seus conteúdos 

devem proporcionar além das vivências das práticas corporais, uma formação 

para a melhoria da saúde e da vida do ser humano. Diante deste quadro: de que 

forma a disciplina de Educação Física pode colaborar na formação dos alunos, 

visando a promoção de hábitos que os levem à uma vida mais saudável? Com 

este trabalho pretende-se promover dentro do processo educativo, 

conhecimentos, discussões e reflexões sobre a diversidade de informações nas 

áreas do estilo de vida, atividade física e nutrição. As atividades serão 

desenvolvidas através da realização de questionários, palestras, vídeos, testes 

motores e coleta de medidas, para diagnosticar a influencia do estilo de vida na 

capacidade física dos alunos. Após a implementação do projeto, espera-se levar 

os alunos a reconhecerem os benefícios da aquisição de hábitos que os levem 

a uma vida com mais prazer, energia e saúde. 



 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: DILVA TEREZINHA BATTISTUZ 

ORIENTADOR: Vania Rosczinieski Brondani 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  
Título: Dança Folclórica Italiana Relato de uma experiência no Ensino 

Fundamental 

Palavras-chave: Dança, Folclore Italiano, Cultura, Movimento 

Resumo: O estudo teve como objetivo principal apontar algumas possibilidades 

pedagógicas para o desenvolvimento da Dança Folclórica Italiana nas aulas de 

Educação Física levando em consideração as características e traços culturais 

da comunidade em que o aluno está inserido e, buscando reconhecer este estilo 

como um elemento propiciador, facilitador e emancipador no trato pedagógico 

da escola. A proposta abrangeu o estudo e a reflexão sobre o contexto histórico 

da Dança até as origens das principais danças folclóricas italianas, suas 

caracterizações, procedências, significados e momentos históricos de 

emergência. A eficácia do trabalho realizado foi verificada no seu encerramento 

que mobilizou a comunidade da clientela escolar para um jantar italiano dançante 

organizado pela APMF da escola. No evento a participação da comunidade foi 

de grande expressão e houve a apresentação de danças com os alunos 

retratando o contexto histórico de três regiões italianas. Chegou-se à conclusão 

de que a utilização da dança de maneira contextualizada pode contribuir para 

uma aprendizagem significativa e ao mesmo tempo viabilizar o resgate de 

valores, propiciar a socialização e melhorar o rendimento escolar, estreitando os 

laços afetivos entre família, escola e comunidade. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: DANÇA COMO MANIFESTAÇÃO CULTURAL DOS POVOS 

Palavras-chave:  
Resumo:  
 



 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 
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Artigo  
Título: Cultura Corporal e Lazer: uma proposta para o Ensino da Educação 

Fisica no Ensino Médio. 

Palavras-chave: Educação Física. Lazer. Cultura Corporal. Ensino Médio 

Resumo: Na prática pedagógica cotidiana observou-se a dificuldade dos 

estudantes do Ensino Médio noturno principalmente de perceberem a 

importância de se apropriarem dos conhecimentos pertinentes à cultura corporal. 

Enquanto educadora perpassava por momentos de angústias e reflexões sobre 

estes estudantes trabalhadores que apresentam dificuldades em acompanhar o 

desenvolvimento das atividades propostas. Na busca de integrar e interligar as 

práticas corporais de forma reflexiva e contextualizada é que apresentamos uma 

proposta metodológica para o ensino da Educação Física focada no diálogo e o 

aspecto norteador a apropriação de conhecimentos referentes às práticas de 

lazer e qualidade de vida. Este projeto desenvolveu um planejamento 

participativo utilizando a metodologia estabelecida nas Diretrizes Curriculares da 

SEED. Construímos uma proposta de utilização do uso do tempo livre para o 

lazer, estabelecendo relações e nexos entre os fenômenos sociais e culturais, 

garantindo acesso aos conhecimentos que lhe permita produzir reflexões críticas 

sobre as manifestações ou práticas corporais historicamente produzidas pela 

humanidade, reconhecendo-se como produto, mas também como agente 

político, social e cultural e assim contribuir na melhora em sua qualidade de vida. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Cultrua Corporal e Lazer: uma proposta para o Ensino de Educação 

Física no Ensino Médio. 

Palavras-chave: Educação Física; Cultura Corporal; Lazer; Ensino Médio 

Resumo: Na nossa prática pedagógica cotidiana temos observado a dificuldade 

de nossos estudantes perceberem a importância de se apropriarem de 

conhecimentos pertinentes à cultura corporal. Perpasso por momentos de 



reflexões sobre estes estudantes que trabalham e chega à escola depois de uma 

carga horária de trabalho diária, com dificuldades em acompanhar o 

desenvolvimento das atividades propostas. Na busca de integrar e interligar as 

práticas corporais de forma reflexiva e contextualizada é que estamos propondo 

articulações entre os conteúdos da cultura corporal com os mundos do trabalho 

e do lazer. Pretendemos trabalhar com os estudantes do 3º ano do Ensino Médio 

Noturno, com o objetivo de criar as condições para que eles possam ampliar os 

conhecimentos que detém sobre a realidade onde produzem sua existência, 

procurando estabelecer relações e nexos entre os fenômenos sociais e culturais, 

garantindo assim seu acesso aos conhecimentos. Numa abordagem teórico-

metodológica proposta na DCE, de forma participativa, focado no diálogo, na 

explicação dos interesses e no entendimento mútuo dos envolvidos. Por meio 

das aulas de Educação Física construir coletivamente uma proposta de 

utilização do uso de seu tempo disponível para o lazer, tanto dentro como fora 

da escola buscando garantir uma melhora na sua qualidade de vida. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: DIRLENE MARIA ZANLUCA 

ORIENTADOR: CINTIA MULLER ANGULSKI 

IES:  UFPR 

Artigo  
Título: ARTE CIRCENSE: UMA POSSIBILIDADE NAS AULAS DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA DA ESCOLA PÚBLICA 

Palavras-chave: Malabares; Educação Física; Arte Circense; 

Resumo: Sabe-se que as práticas circenses se originaram na China quando 

eram usadas para o treinamento dos guerreiros. Mas foi na Roma antiga que 

elas tiveram o seu auge, envolvendo corridas de carruagens e cavalos, duelos 

entre homens e animais, combates entre gladiadores e outras atividades. No 

século XX surgiu o circo contemporâneo com especial destaque para 

espetáculos que privilegiam a figura humana. Os circenses apareceram na 

televisão e teatro, criando novas possibilidades para a exibição de seus números 

artísticos. A arte circense pode ser utilizada no ambiente escolar e assim 

resgatar a sensibilidade e a espontaneidade das crianças. O malabarismo, que 



é uma prática corporal que envolve a motricidade, pode ser usado pelas crianças 

de forma dinâmica e criativa. Levando em conta esses aspectos, este artigo 

mostra o resultado do desenvolvimento de um Projeto de Pesquisa cujo objetivo 

foi o de utilizar a arte circense para incrementar as aulas de Educação Física 

levado a efeito no Colégio Estadual Paulina Pacífico Borsari, Bairro Guabirotuba, 

Área 09 (Cajuru), em Curitiba. A pesquisa foi viabilizada através de um 

questionário envolvendo 30 alunos do Ensino Médio daquele Colégio. O estudo 

apontou a importância das artes circenses para o desenvolvimento físico e 

mental das crianças. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: ARTE CIRCENSE 

Palavras-chave: Arte Circense; Malabares; Ginástica; Educação Fìsica; Alunos 

Resumo: A intenção deste caderno pedagógico remete a uma fundamentação 

teórica relacionada com atividades da Arte Circense, mais especificamente o 

Malabarismo, dispostas em sete unidades. Ela está dividida em: origem da Arte 

Circense, conhecimento dos malabares, construção dos malabares com 

materiais alternativos e a inclusão da Arte Circense na escola para todos os 

alunos. Com a intenção de um trabalho diferenciado e observando que a 

Educação Física enquanto componente curricular é carente de conteúdos 

relacionados à Arte Circense, os mesmos devem ser incluídos. Este material foi 

construído visando uma alternativa para ser trabalhado no ambiente de nossas 

escolas estaduais, rompendo com o tradicional-esporte e incluindo um novo 

conteúdo-insólito: Arte Circense. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: DORIVAL SESSO JUNIOR 

ORIENTADOR: Jose Carlos Mendes 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: O Método Situacional e o Minivoleibol como alternativa para o ensino do 

Voleibol 

Palavras-chave: voleibol, minivoleibol, análise antecipada, Método Situacional 



Resumo: RESUMO: objetivando aplicar uma proposta pedagógica alicerçada na 

ótica do Método Situacional como alternativa no ensino do Voleibol nas aulas 

que Educação Física, onde tem como característica marcante no conteúdo 

estruturante esporte, a rejeição dos alunos que apresentam pouca aptidão para 

a prática formal das modalidades esportivas e consequentemente nestas aulas, 

onde tornam-se restritas para poucos privilegiados. A implantação de uma 

metodologia pedagógica no ensino do esporte Voleibol, utilizando-se do Método 

Situacional e o Minivoleibol, ocorreu no Colégio Estadual Horácio Ribeiro dos 

Reis, com alunos do 6º ano das séries finais do ensino fundamental. A Unidade 

Didática foi iniciada através da análise dos alunos sobre o conhecimento em 

relação à modalidade de Voleibol, na sequência foram estruturadas 6 aulas, 

onde o primeiro momento da aula foi executado com atividade desenvolvido a 

análise antecipada (ambiental) e análise situacional (tomada de decisão), o 

segundo momento o trabalho da técnica e tática no Minivoleibol e o terceiro o 

jogo de Minivoleibol. A atividade proposta revelou-se muito boa, tendo em vista 

que promoveu a participação, principalmente como atividade mista. Ainda 

ressalta que as dificuldades encontradas foi o tempo de execução, o número de 

alunos e a falta de material, fazendo com que o professor pudesse agir com 

criatividade e improviso, mesmo assim aperfeiçoando as atividades propostas e 

atendendo aos objetivos traçados. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O Método Situacional e o Mini Volei como alternativa para o ensino do 

Voleibol 

Palavras-chave: Mini Volei; Método Situacional; Análise Antecipada 

Resumo: Uma característica marcante nas aulas de educação física, no 

conteúdo estruturante esporte, é a rejeição dos alunos que tem pouca aptidão 

para a prática formal das modalidades esportivas, consequentemente as aulas 

educação física tornam-se restritas para poucos privilegiados. Com isso a 

procura por um artifício que faça o aluno participar das aulas de esporte, vincula-

se ao professor à flexibilidade metodológica de ensino. A implantação de uma 

metodologia pedagógica no ensino do esporte Voleibol, utilizando-se do Método 

Situacional e o Mini Volei, como estratégia de aprendizagem que ultrapasse a 

técnica esportiva e aprimore o conhecimento científico educacional e social 



humanitário, para alunos do 6º ano das séries finais do ensino fundamental. Será 

feita uma análise na primeira aula com alunos para uma coleta de dados para 

investigar o conhecimento dos alunos com relação à modalidade de Voleibol e 

ao término das vinte aulas será feita nova coleta. As aulas serão estruturadas e 

divididas em três momentos. O primeiro momento da aula será executado com 

atividade que desenvolva análise antecipada (ambiental) e análise situacional 

(tomada de decisão), o segundo momento o trabalho da técnica e tática no Mini 

Volei e o terceiro o jogo de Mini Volei. O processo de intervenção será 

coordenado e executado pelo o professor do PDE. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: DZORAIA REGINA FRANCESCHETTO HOLOWKA 

ORIENTADOR: Schelyne Ribas da Silva 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  
Título: Prática Pedagógica no Ensino-Aprendizagem do Voleibol 

Palavras-chave: Prática Pedagógica; Ensino-Aprendizagem; Estilo de Ensino 

Recíproco; Voleibol; Saque Tipo Tênis. 

Resumo: Este artigo apresenta resultados de uma pesquisa-ação com 

características exploratório-descritivas. O objetivo foi desenvolver uma prática 

pedagógica que possibilitasse a melhoraria dos comportamentos cognitivo, 

motor e social, por meio da cooperação, no aprendizado do saque tipo tênis do 

Voleibol. A estratégia metodológica utilizada foi o Estilo de Ensino Recíproco de 

Mosston (1966-1994), com rotação dos pares por escolha (PE), 7ª série A e D e 

dos pares pela chamada (PC), 7ª série B e C. A amostra constou de 101 alunos, 

com média de idade de 12,8 anos de quatro séries diurnas do Colégio Estadual 

La Salle de Pato Branco. Elaborou-se um Projeto de Intervenção e uma Unidade 

Didática com detalhamento de ações em 24 aulas. Testes diagnósticos e finais 

foram efetuados nas áreas, cognitivo, motor (saque tipo tênis, movimentos e 

acertos) e social (Sociograma e Volume de Relacionamento). Os dados 

coletados foram analisados usando-se média aritmética, desvio padrão, 

coeficiente de variação e percentuais. Os resultados finais foram melhores na 

aprendizagem do saque tipo tênis do Voleibol. O Estilo de Ensino Recíproco 



mostrou-se muito válido na prática pedagógica no ensino-aprendizagem do 

saque tipo tênis do Voleibol. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Saque Tipo Tênisdo Voleibol 

Palavras-chave: Voleibol; Saque Tipo Tênis; Estilo de Ensino Recíproco; 

Cooperação. 

Resumo: A escolha do objeto de estudo, saque tipo tênis do voleibol, resultou 

de observações da autora deste projeto, nas aulas de Educação Física das 7ª 

séries do Colégio Estadual La Salle de Pato Branco/PR, onde os alunos 

demonstravam insatisfação com os resultados no aprendizado deste 

fundamento. O uso do Estilo de Ensino Recíproco, proposto pelo Spectrum de 

Estilos de Ensino de Muska Mosston, poderá possibilitar um melhor aprendizado 

deste fundamento, uma vez que, preconiza que o ensino do gesto motor ou 

qualquer outro aprendizado precisa criar oportunidades iguais de 

desenvolvimento, interação e ajuste de emoções. Requer que o aprendiz 

exercite a paciência, a tolerância, favorecendo a comunicação entre os membros 

da classe. O projeto tem como objetivo geral, desenvolver uma prática 

pedagógica utilizando o Estilo de Ensino Recíproco na melhoria do 

desenvolvimento cognitivo-motor e social, por meio da cooperação no 

aprendizado do saque tipo tênis do voleibol. O estudo dar-se-á por meio de 

pesquisa-ação e a metodologia utilizada para a elaboração desta pesquisa, terá 

caráter de investigação exploratória descritiva. A produção didático-pedagógica 

consta de uma unidade didática com orientações para o professor e planos de 

aulas com atividades teóricas e práticas para os alunos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: EDILENE EBINER ECKERT 

ORIENTADOR: CARLOS ALEXANDRE MOLENA FERNANDES 

IES:  Faculdade Estadual de Educaçãos, Ciências e Letras de Parana 

Artigo  
Título: Sobrepeso e o risco de obesidade em adolescentes: uma 



Palavras-chave: Educação nutricional; Atividade física; Sobrepeso/Obesidade, 

Adolescentes. 

Resumo: Princípios gerais de vida saudável, se incentivados desde a infância, 

previne doenças causadas pelo sedentarismo e má alimentação, e ainda pode 

sensibilizar crianças e adolescentes sobre as causas da obesidade. Nesse 

contexto, o objetivo principal deste estudo foi sensibilizar alunos do 8º ano, sobre 

a importância da alimentação adequada associada à prática regular de atividade 

física na prevenção e controle da obesidade. Para tanto, recorreu-se a uma 

literatura produzida nesta área, numa abordagem crítica, na perspectiva de 

apresentar aos alunos como a mudança de alimentação, a adoção da pratica 

regular da atividade física podem levá-los a uma vida adulta mais saudável. 

Todas as ações foram desenvolvidas com a intenção de contribuir para uma 

formação consciente do adolescente por toda vida e não somente enquanto 

aluno, tendo em vista que a escola é o local onde se transforma e se orienta 

através do conhecimento, provocando mudanças de atitudes, hábitos e 

comportamentos. Dos resultados positivos vale destacar a diminuição peso de 

nove alunos que apresentavam sobrepeso e obesidade e o aumento de peso em 

duas alunas com IMC abaixo do normal. Desta forma sugere-se que os 

professores não só de educação física, mas também de todas as áreas, realizem 

projetos abordando temas de promoção a saúde no contexto escolar. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Sobrepeso e o risco de obesidade em adolescentes: uma proposta de 

educação nutricional nas aulas de educação física 

Palavras-chave: Educação nutricional; Atividade física; Adolescentes. 

Resumo: São inúmeros os temas contemporâneos que podem ser abordados 

na disciplina de Educação Física, como exemplo, a obesidade, doença que vem 

apresentando um rápido aumento nas últimas décadas, principalmente na 

adolescência. Esse projeto se justifica por pesquisar justamente sobre as causas 

da obesidade na adolescência, com o objetivo de sensibilizar os alunos sobre a 

importância da alimentação adequada e da prática regular de atividade física na 

prevenção e controle da obesidade. O desenvolvimento do projeto será na 1ª 

etapa um questionário baseado em escala de atitudes para coletar dados sobre 

o estilo de vida dos alunos em relação à alimentação e atividade física. A 2º 



etapa, por meio do índice de massa corporal (IMC) será verificada o acúmulo de 

tecido adiposo a fim de diagnosticar sobrepeso e a obesidade. Por fim debater-

se-á sobre os principais aspectos associados ao desenvolvimento da obesidade, 

benefícios da atividade física relacionados à prevenção e controle da obesidade. 

Todas as ações serão desenvolvidas com a intenção de contribuir para uma 

formação consciente do adolescente por toda vida e não somente enquanto 

aluno. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: EDILSON LEANDRO STEFANI 

ORIENTADOR: Roseli Terezinha Selicani Teixeira 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: ITULO: PRÁTICAS AVALIATIVAS NO ENSINO DA EDUCAÇÃO FÍSICA 

ESCOLAR: ALGUMAS PERSPECTIVAS 

Palavras-chave: educação Física Escolar; Avaliação diagnóstica e formativa; 

Subsídios teórico-práticos. 

Resumo: O objetivo deste artigo foi apresentar os resultados e discussões 

acerca dos subsídios teórico-práticos para a avaliação da aprendizagem na 

disciplina de Educação Física Escolar, visando o desenvolvimento de práticas 

avaliativas transformadoras na perspectiva diagnóstica e formativa elencada 

pelas DCES-Paraná. A metodologia empreendida foi de caráter 

quanti/qualitativa, envolvendo quatro professores de Educação Física do Colégio 

Estadual Duque de Caxias – Ensino Fundamental e Médio, na cidade de 

Tuneiras do Oeste, Paraná. Como instrumento de coleta de dados utilizou-se de 

um questionário aplicado no início e no final do desenvolvimento da proposta de 

implementação, que foi desenvolvida no decorrer de oito encontros. A proposta 

de intervenção contou com vivências diferenciadas, com leituras, trabalhos em 

grupo e apresentação de vídeos. Os dados revelaram que a maioria dos 

professores demonstra conhecer a proposta de avaliação diagnóstica e 

formativa elencadas pelas DCE’s – Paraná. Apesar disto, consideram importante 

investir na formação inicial e continuada dos professores de Educação Física 



escolar, no sentido de viabilizar a implementação prática desta modalidade de 

avaliação. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: TITULO: PRÁTICAS AVALIATIVAS NO ENSINO DA EDUCAÇÃO 

FÍSICA ESCOLAR: ALGUMAS PERSPECTIVAS 

Palavras-chave: Avaliação, educação física escolar, perspectiva 

transformadora. 

Resumo: A avaliação da aprendizagem escolar da Educação Física Escolar 

precisa ser compreendida pelos docentes e repensada como um meio de 

investigação, uma atividade compartilhada por professores e alunos, de caráter 

formativo, dinâmico e contínuo, portanto, transformador. Nesse sentido, a 

presente Unidade Didática  tem como objetivo proporcionar subsídios teórico-

práticos para a avaliação da aprendizagem na disciplina de Educação Física 

Escolar, visando o desenvolvimento de práticas avaA avaliação da 

aprendizagem escolar da Educação Física Escolar precisa ser compreendida 

pelos docentes e repensada como um meio de investigação, uma atividade 

compartilhada por professores e alunos, de caráter formativo, dinâmico e 

contínuo, portanto, transformador. Nesse sentido, a presente Unidade Didática  

tem como objetivo proporcionar subsídios teórico-práticos para a avaliação da 

aprendizagem na disciplina de Educação Física Escolar, visando o 

desenvolvimento de práticas avaliativas transformadoras na perspectiva 

diagnóstica e formativa elencada pelas DCES-Paraná.Assim sendo, 

primeiramente, trata de algumas concepções da prática da avaliação escolar. Na 

seqüência demonstra aspectos importantes a serem considerados sobre a 

prática da avaliação escolar em Educação Física escolar na concepção 

diagnóstica e formativa, tendo em vista uma prática transformadora da avaliação 

escolar na disciplina. As estratégias de ação junto aos professores contemplarão 

debates, palestras, trabalho em grupo, vídeos explicativos, subsídios teórico-

práticos necessárias à compreensão da prática da avaliação escolar na 

perspectiva transformadora de ensino. O estudo voltado para a temática da 

avaliação escolar envolvendo os professores da escola pública poderá auxiliar 

na construção de conhecimentos que resultarão na melhor qualidade do 



processo avaliativo a que são submetidos os alunos na disciplina de Educação 

Física Escolar. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: EDIVAL ANGELO SAMENZARI 

ORIENTADOR: EDILSON SERPELONI CYRINO 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: O IMPACTO DAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA A ADOÇÃO 

DE UM ESTILO DE VIDA SAUDÁVEL 

Palavras-chave: Educação Física; estilo de vida; escolares. 

Resumo: O objetivo do presente estudo foi analisar indicadores de saúde e 

comportamentos de risco após 36 aulas de educação físicas estruturadas a partir 

de uma concepção relacionada à saúde em adolescentes de 15 a 19 anos. 

Participaram do estudo 50 estudantes, de ambos os sexos, de ensino médio, de 

um colégio da cidade de Cambira, Paraná. Medidas antropométricas e 

questionários foram utilizados para avaliação de massa corporal, estatura, índice 

de massa corporal, circunferência de cintura e abdômen além de informações 

relacionadas aos comportamentos de risco e indicadores de saúde. Para a 

análise dos dados recorreu-se a análise descritiva e de frequências, além do 

teste t de Student para amostras independentes. O nível de significância adotado 

foi de P < 0,05. Os resultados indicaram que os alunos com maior frequência 

nas aulas de educação física apresentaram bons indicadores de saúde e menor 

comportamento de risco. Conclui-se que, as aulas de educação física, 

estruturadas com conteúdos pertinentes e direcionados no sentido de induzir 

comportamentos positivos relacionados à saúde, podem sim colaborar para 

adoção de um estilo de vida mais saudável. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Impacto das aulas de Educação Física para a Adoção de Um Estilo de 

Vida Saudável 

Palavras-chave: Hábitos, Aprendizagem, Saúde, Alimentação 



Resumo: Embora a Educação Física seja um importante componente curricular 

no processo ensino-aprendizagem é necessário redefinir sua metodologia e seus 

conteúdos, na tentativa de valorizar a relação teoria e prática na direção de uma 

aprendizagem que seja significante na formação do cidadão. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: EDSON LUIZ PACHECO DE MORAES 

ORIENTADOR: LUIZ CARLOS DE ALMEIDA LEMOS 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  
Título: “Proposta para o ensino da Educação Física Escolar por meio de 

eventos” 

Palavras-chave: Administração, Educação Física Escolar, Evento e Prática 

pedagógica 

Resumo: Este estudo apresentou uma proposta para o ensino da Educação 

Física Escolar, o qual teve como objetivo geral proporcionar aos educandos das 

7ª séries do período matutino do Colégio Estadual Dom Carlos, por meio de 

eventos uma prática pedagógica para o ensino dos fundamentos teóricos e 

práticos da Educação Física Escolar. Para fundamentação teórica deste estudo 

foram abordadas duas temáticas: A Educação Física no contexto escolar 

brasileiro e paranaense e os Princípios básicos da teoria geral da administração. 

Como estratégias de ação, foram realizados três eventos distintos, assim 

denominados: Maratona do conhecimento, mostra cultural e gincana de jogos e 

brincadeiras. Após a realização dos eventos foi aplicado um questionário de 

avaliação, a fim de verificar subjetivamente o nível de satisfação dos alunos 

referente à proposta. Considerando resultados e os índices das respostas dadas 

pelos alunos neste estudo, bem como os relatos de depoimentos dos 

professores no curso de GTR, pode-se concluir que esta prática metodológica é 

viável e poderá contribuir e fazer parte da construção do plano de trabalho 

docente dos professores de Educação Física. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Proposta para o ensino da Educação Física Escolar por meio de eventos 



Palavras-chave: Administração, Educação Física Escolar, Evento e Prática 

Pedagógica 

Resumo: Esta é uma produção didático pedagógica que visa realizar uma 

proposta diferenciada para o ensino da Educação Físca aos educandos do 

ensino fundamental e médio, por meio de eventos. Tendo como objetivo 

desenvolver os fundamentos teóricos e práticos da Educação Física Escolar. 

Neste material foram aboradas as temáticas: A Educação Física no contexto 

escolar brasileiro e Paranaense e os Princípios básicos da teoria geral da 

Administração. E, ainda, como sugestão de eventos foram confeccionados os 

seguintes: Maratona do Conhecimento, Mostra Cultural e Gincana de Jogos e 

Brincadeiras. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: EDVALDO OLIVEIRA SOUZA 

ORIENTADOR: Luis Sergio Peres 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: Aulas de Educação Física x Bullying: Como prevenir, intervir e agir ! 

Palavras-chave: Bullying, Violência juvenil, Educação Física, Conscientização. 

Resumo: O presente artigo fala do fenômeno bullying que nos últimos anos faz 

parte dos mais distintos contextos escolares causando inquietude à alunos, 

professores, equipe pedagógica, pais e sociedade. Este tipo de violência juvenil 

“permitida” apesar de se confundir com a própria origem da escola tem sido 

apenas alvo de estudos e pesquisas recentes. Esta problemática é altamente 

prejudicial dentro do processo de ensino-aprendizagem e no desenvolvimento 

psíquico dos alunos, buscou-se compreender como os alunos tem lidado e como 

podem contribuir no sentido de prevenir, intervir e agir no combate ao problema. 

A implementação da Unidade Didática proporcionou aos alunos vídeos, filmes, 

palestras, grupos de estudos e pesquisa, confecção de cartazes e concurso de 

frases, buscando aumentar a conscientização a respeito do fenômeno, 

eliminando alguns mitos, além de apoiar e proteger as vítimas. Para levantar a 

prevalência, foram aplicados dois questionários (pré/pós implementação) aos 

alunos, onde constatou-se que a maioria conheciam o problema, foram citadas 



algumas ocorrências de agressão, ofensa verbal, ameaça, subtração de dinheiro 

e outros pertences, brincadeiras raciais maldosas, xingamentos, materiais 

escondidos e mentiras ou boatos. Em todas as ocorrências citadas houve 

diminuição das mesmas após a implementação, comprovando a eficácia de 

campanhas antibullying realizadas na escola. Este fenômeno tornou-se um 

problema social grave, deve ser enfrentado por todos os segmentos da 

comunidade escolar com apoio de toda a sociedade organizada, principalmente 

no seio familiar onde os jovens estão inseridos para que comece ali o trabalho 

de melhorar as relações humanas e interpessoais. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Bullying nas Aulas de Educação Física. Causas, Conseqüências e Ações 

de Intervenção 

Palavras-chave: Bullying, Causas, Consequências, Ações de Intervenção. 

Resumo: Bullying termo da língua inglesa (bully = “valentão”), são os 

comportamentos agressivos quer sejam verbais ou físicos, intencionais e 

repetitivos, que ocorrem sem qualquer motivação e são exercidos 

individualmente ou em grupo. O objetivo geral é identificar as causas, 

conseqüências e ações de intervenção. Após a análise dos dados as ações a 

serem priorizadas e as estratégias a serem adotadas serão definidas pela 

comunidade escolar e amplamente divulgadas. Algumas estratégias antibullying 

: Identificar os alunos em risco, evitando que se tornem vítimas e/ou agressores; 

identificar situações de risco; criar mais de um horário de recreio, realizar 

atividades orientadas; evitar que os alunos realizem atividades físicas sem 

supervisão (futebol, correr e brincadeiras de luta); reproduzir filmes sobre o tema; 

trabalhar cartilha sobre Bullying. Os professores de Educação Física em 

conjunto com alunos, professores, pais, coordenadores, diretores e seviços 

gerais, formam uma equipe mutidisciplinar objetivando que se tenha êxito na 

implementação do projeto, execução das atividades e objetivos atendidos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: EGBERTO CARLOS DA SILVA 

ORIENTADOR: Luiz Silva Santos 



IES: UEM 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Capoeira como instrumento didático-pedagógico da educação física 

escolar. 

Palavras-chave: Epistemologia; Capoeira; Ginga. 

Resumo: -Verifica-se que por sua riqueza natural de movimentos corporais e 

simbologia, a capoeira traz em si a justificativa para fazer parte da formação da 

personalidade da criança em idade escolar. -Resgatar a origem e o contexto 

histórico da capoeira; Oportunizar aos alunos através das aulas de educação 

física o conhecimento dos fundamentos e tradições da capoeira angola e 

regional. Esta é uma pesquisa de campo, diagnóstica, qualitativa e descritiva, 

que observará analisará e compreenderá o significado de uma de nossas 

manifestações culturais, a capoeira. 

 

 
DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: ELAINE BIESDORF 

ORIENTADOR: Carmem Elisa Henn Brandl 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: Jogos e brincadeiras: como conhecimento da educação física escolar 

Palavras-chave: Jogos; brincadeiras; escola; Educação Física; conhecimento 

Resumo: Este Artigo tem por finalidade relatar uma experiência pedagógica 

relacionada ao conteúdo Jogos e Brincadeiras, desenvolvida com os alunos da 

5ª (6º ano) e 6ª (7º ano) séries da Escola Estadual do Campo Zulmiro Trento, do 

Município de Marechal Cândido Rondon – Paraná. Ao longo do desenvolvimento 

das atividades, percebeu-se o quanto é importante trabalhar com esse conteúdo 

nas aulas de Educação Física, através da Pedagogia Histórico-Crítica, 

estimulando a participação efetiva dos alunos em todos os momentos do 

processo educativo. Com o resgate cultural dos Jogos e Brincadeiras, foi 

possível perceber a necessidade de reviver essas atividades, pois além de fazer 

parte do conteúdo escolar, brincar e jogar faz parte da vida do ser humano. Jogos 

e Brincadeiras contribuem para o desenvolvimento da autonomia, para o 



convívio e o respeito ao próximo e ao diferente, para ampliar o espírito crítico, ou 

seja, permitem trabalhar com o educando na sua totalidade 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Jogos e Brincadeiras como conhecimento da Educação Física Escolar, 

dentro de uma perspectiva Histórico-Crítica 

Palavras-chave: Jogos; brincadeiras; conteúdo; conhecimento 

Resumo: A Unidade Didática elaborada, justifica-se pela importância dos Jogos 

e Brincadeiras como conteúdo Estruturante da Educação Físicia e a 

possibilidade de sistematizá-los na escola, oportunizando a aquisição de novos 

conhecimentos. Neste sentido, o objetivo da mesma é resgatar os jogos e 

brincadeiras que fazem parte da cultura dos alunos e inserí-los na escola dando-

lhes um caráter educativo através da pedagogia histórico-crítica. O conteúdo 

será trabalhando seguindo as cinco etapas da pedagogia histórico-crítica, ou 

seja, Prática Social Inicial, Problematização, Instrumentalização, Catarse e 

Prática Social Final, destacadas no livro \"Uma Didática para a Pedagogia 

Histórico-Crítica\" de João Luis Gasparin (2003). A unidade didática está 

contemplada com a parte teórica sobre o valor educativo dos jogos e 

brincadeiras; a pedagogia histórico-crítica; a proposta de trabalho e anexos 

contendo exemplo de proposta de trabalho docente e discente na perspectiva 

histórico-crítica. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: ELAINY ANDREASSA 

ORIENTADOR: Fabio Mucio Stinghen 

IES:  UTFPR 

Artigo  
Título: Atletismo lúdico: restrições e possibilidades 

Palavras-chave: Atletismo; espaço escolar; ludicidade 

Resumo: Este estudo refere-se à prática do atletismo no espaço escolar, no 

sentido de romper com métodos tradicionais e valorizar a ludicidade no processo 

de ensino aprendizagem. Considerando a importância de desenvolver a 

modalidade do atletismo para os alunos entre 10-12 anos, como um elemento 



de apoio à fase de transição em que se encontram: da infância para 

adolescência. O que pressupõe que as atividades do atletismo como correr, 

saltar e lançar contribui no aprimoramento das qualidades físicas dos alunos, e 

a ludicidade sendo um elemento articulador, mas relações sociais dos alunos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Atletismo lúdico: restrições e possibilidades 

Palavras-chave: Educação Física; Atletismo; Lúdico 

Resumo: Este estudo refere-se à prática do atletismo no espaço escolar, no 

sentido de romper com métodos tradicionais e valorizar a ludicidade no processo 

de ensino aprendizagem. Considerando a importância de desenvolver a 

modalidade do atletismo para os alunos entre 10-12 anos, como um elemento 

de apoio à fase de transição em que se encontram: da infância para 

adolescência. O que pressupõe que as atividades do atletismo como correr, 

saltar e lançar contribuem no aprimoramento das qualidades físicas dos alunos, 

e a ludicidade sendo um elemento articulador, mas relações sociais dos alunos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: ELEN CARMEN PEZZINI 

ORIENTADOR: ILSE LORENA VON BORSTEL GALVAO DE QUEIROS 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: GINCANAS: UMA EXPERIÊNCIA EDUCATIVA E LÚDICA NO ESPAÇO 

ESCOLAR 

Palavras-chave: Gincanas; Educação Física; Família; Lazer; Escola. 

Resumo: Este estudo faz parte das ações do Programa de Desenvolvimento 

Educacional do Estado do Paraná (PDE), formação continuada, da Secretaria de 

Estado da Educação (SEED), com abrangência de agosto de 2010 a agosto de 

2012. Este trabalho buscou compreender a importância de desenvolver gincanas 

para alunos e pais no tempo de lazer na escola, paralelamente, identificar as 

contribuições das gincanas como instrumento de aprendizagem na disciplina de 

Educação Física. Caracterizou-se em uma pesquisa-ação, que integrou uma 

pesquisa bibliográfica, a elaboração de uma Unidade Didática, e a 



implementação de atividades no Colégio Estadual \"Júlio Giongo\", Ensino 

Fundamental, Médio e Normal do município de Pranchita/PR. Nessa etapa, 

foram desenvolvidas as seguintes atividades: aplicação de um diagnóstico de 

interesses para 32 alunos e 32 pais da 5ª série/6º ano. Na sequência, foram 

desenvolvidas gincanas como conteúdo das aulas de Educação Física na turma 

em questão. A finalização ocorreu com a realização de gincanas no tempo de 

lazer na escola para alunos e pais. Os instrumentos utilizados para a coleta de 

dados foi um questionário e relatórios, de que os resultados foram apresentados 

através de uma análise quanti-qualitativa. Concluiu-se que as gincanas como 

conteúdo da Educação Física se apresentam de maneira diversificada, 

democrática e inclusiva no momento de estimular os alunos a aprender e 

desenvolver as habilidades inerentes a essa disciplina pelo fato de envolverem 

espontaneamente e de maneira lúdica tais conteúdos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: GINCANAS: UMA EXPERIÊNCIA EDUCATIVA E LUDICA NO ESPAÇO 

ESCOLAR 

Palavras-chave: Gincanas, Educação Física, família, lazer, escola 

Resumo: O maior desafio do profissional da educação hoje é repensar a escola 

como um espaço democrático de troca de experiências, informações e 

conhecimentos, e cabe também a Educação Física, como disciplina articuladora 

de oportunidades, possibilitar ações que viabilizem a priorização do processo de 

democratização escolar. Assim, é preciso olhar a Educação Física além da sala 

de aula ou quadra, e também como uma disciplina atuante no contexto escolar, 

no tempo de obrigação e no livre. Neste sentido, deve deixar de ser apenas 

disciplina e ocupar um espaço maior, transformando-se em uma via de 

participação e dinamicidade no âmbito escolar. Esta intervenção pedagógica 

consiste na aplicabilidade do conteúdo gincana com alunos da 5ª série do 

Colégio Estadual Júlio Giongo, nas aulas de Educação Física, como estratégia 

de aprendizagem dos conteúdos dessa disciplina e também no tempo de lazer 

com os pais, alunos e comunidade escolar. Por fim, a Unidade Didática, tem o 

objetivo de oferecer a todos os professores da rede pública de ensino um 

material alternativo que possa contribuir na melhoria das atividades, pois é fato 



que precisamos estar sempre em busca de novas possibilidades no momento de 

diversificar nossas aulas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: ELIANA MARA SANADA DOS SANTOS 

ORIENTADOR: Jose Porfirio de Soiuza 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: A PROMOÇÃO DA AUTONOMIA A PARTIR DA ORGANIZAÇÃO DE 

ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVO-CULTURAIS/GINCANAS 

Palavras-chave: Autonomia; Liderança; Educação Física. 

Resumo: Este artigo aborda o desenvolvimento da autonomia dos alunos na 

organização de atividades esportivas e recreativas-culturais extracurriculares 

(gincanas) de Educação Física e apresenta-se como um instrumento de 

alavancagem do conhecimento e das relações humanas no ambiente 

educacional. O objetivo é proporcionar a promoção da autonomia a partir da 

organização de gincanas entre os alunos do ensino fundamental e médio do 

Colégio Estadual Presidente Costa e Silva contribuindo para o desenvolvimento 

de lideranças. A autonomia pode ser entendida como o desenvolvimento da 

aprendizagem a partir do diálogo, da troca de experiências das relações 

humanas que contribuem para um ambiente positivo com metas claras e de fácil 

realização. A pesquisa é descritiva, pois analisa variáveis após atividades 

esportivas, recreativas e culturais. Participaram do estudo líderes e vice-líderes 

de turma que concebem a autonomia como confiança, crença no que faz, 

valorização do trabalho em equipe, e responsabilidade para alcançar objetivos e 

vencer obstáculos. Para eles, a liderança consiste em saber o que fazer, manter 

as informações circulando no grupo, ter atitude, dedicação, compromisso, 

presença e motivação até o fim das realizações. As aulas de Educação Física 

se apresentam como uma possibilidade de construção da socialização dos 

indivíduos rumo à construção da cidadania, promovendo nos alunos a autonomia 

de criar e de executar atividades motivadoras no ambiente escolar. 

 
Produção didático-pedagógica 



Título: A PROMOÇÃO DA AUTONOMIA A PARTIR DA ORGANIZAÇÃO DE 

ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVO-CULTURAIS/GINCANAS 

Palavras-chave: Autonomia; Liderança; Educação Física. 

Resumo: Este estudo apresenta uma análise da promoção da autonomia entre 

os alunos do Colégio estadual Presidente Costa e Silva a partir da realização de 

gincanas esportivas, recreativas e culturais, onde os alunos são encarregados 

de organizar o regulamento da gincana. A organização do evento será realizada 

em conjunto com os líderes de turmas, envolvendo todas as turmas do turno 

matutino, as equipes que participarão da gincana serão identificadas por cores 

e todas as atividades receberão pontuação a fim de evitar que haja desmotivação 

entre os alunos que participarão da gincana. Após a realização do evento os 

líderes de turma serão convidados a responder um questionário sobre a 

atividade, o que implica em verificar o índice de autonomia desenvolvido com a 

gincana realizada. Além disso, outros professores colaboradores no 

desenvolvimento da atividade serão igualmente envolvidos na verificação do 

desempenho de liderança dos alunos em relação à atividades autônomas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: ELIANA SANTOS DE OLIVEIRA 

ORIENTADOR: Veronica Regina Muller 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: CULTURAS AFRICANAS E AFRO-BRASILEIRAS NAS AULAS DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA: REFLEXÕES A PARTIR DE UMA EXPERIÊNCIA. 

Palavras-chave: Cultura negra, práticas escolares. 

Resumo: O artigo aqui apresentado tem como objetivo sintetizar as informações 

obtidas, após uma abordagem teórica sobre as Culturas Africanas e Afro-

Brasileiras nas aulas de Educação Física, buscando com isto evidenciar os 

valores étnico-raciais, cultural e social no ambiente escolar, com o intuito de 

analisar as diferentes Culturas, refletir e interpretar criticamente a forma com que 

as culturas que não se encaixam nos padrões estabelecidos são percebidas pelo 

meio em que estão inseridos. A proposta foi desenvolvida no Colégio Estadual 



Alfredo Moisés Maluf, localizado em uma região da periferia de Maringá, Estado 

do Paraná. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Culturas Africanas e Afro-Brasileiras nas aulas de Educação Física. 

Palavras-chave: Cultura negra, práticas escolares. 

Resumo: A Lei 10.639/03 torna obrigatório o ensino das Culturas Africanas e 

Afro-Brasileiras no ambiente escolar. As Diretrizes Curriculares deixam claro o 

papel das instituições de ensino, quando, propõe a divulgação e produção de 

conhecimentos, a formação de atitudes, posturas e valores que eduquem 

cidadãos orgulhosos de seu pertencimento étnico. Desta forma pretende-se o 

estudo e atividades que evidencie os valores étnico-raciais, cultural e social no 

ambiente escolar nas aulas de educação física, para que crianças e 

adolescentes afro-descendentes ou não, conheçam, entendam e sintam orgulho 

de seu pertencimento étnico. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: ELIANE MARIA GIACOBO 

ORIENTADOR: Evandra Hein Mendes 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: AVALIAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 

Palavras-chave: Avaliação. Prática Educativa. Ferramentas de Avaliação 

Resumo: Este artigo apresenta resultados do PDE destinado aos professores 

de Educação Física e alunos de 7ª série do ensino fundamental, relacionado à 

avaliação processual, pretendendo trazer elementos teóricos que demonstrem a 

importância e as possibilidades de avaliar enfatizando o processo de evolução e 

desenvolvimento dos alunos ao invés de centrar-se no produto final desse 

processo. As atividades desenvolvidas com professores e alunos valeram-se de 

novas tecnologias, como textos digitalizados e on line, livros, filmes, vídeos, 

mídias e outros que permitiram refletir sobre a importância da avaliação na vida 

dos educandos. O trabalho foi realizado em quatro encontros com três horas de 

duração, envolvendo 12 horas de trabalho conjunto entre os professores de 



Educação Física na busca de melhorias no sistema e nos procedimentos de 

avaliação em Educação Física, com os alunos desenvolveu a apresentação das 

planilhas, as explicações de uso, o desenvolvimento das ações avaliadas 

através das planilhas comprovando sua instrumentalidade. O estudo 

desenvolveu na escola a percepção de que avaliar é permitir ao aluno o seu 

desenvolvimento promovendo a aprendizagem dos pontos considerados por ele 

mais difíceis de serem compreendidos. A partir da avaliação contínua e da 

análise atitudinal o aluno refaz as ações e desenvolve o conhecimento. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: AVALIAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 

Palavras-chave: Educação Física Escolar; Avaliação Processual; Processo 

ensino/aprendizagem. 

Resumo: Essa Unidade Didática destina-se aos professores de Educação Física 

do ensino fundamental e está relacionada ao tema avaliação processual, em que 

pretende-se trazer elementos teóricos que possam demonstrar a importância e 

as possibilidades de realizar avaliações em que seja enfatizado o processo de 

evolução e desenvolvimento dos alunos ao invés de centrar-se apenas no 

produto final desse processo. As atividades serão desenvolvidas com 

professores e alunos da escola, para tanto serão utilizados recursos voltados ao 

uso de novas tecnologias, como textos digitalizados e on line, livros, filmes, 

vídeos, mídias e outros que permitam refletir sobre a importância da avaliação 

na vida dos educandos. O trabalho com os professores será realizado em quatro 

encontros com três horas de duração, envolvendo 12 horas de trabalho conjunto 

entre os professores de Educação Física na busca de melhorias no sistema e 

nos procedimentos de avaliação em Educação Física. O trabalho com os alunos 

será desenvolvido em 20 horas aulas realizadas nos meses de agosto e 

setembro envolvendo a apresentação das planilhas, as explicações de uso, o 

desenvolvimento das ações que serão avaliadas através das planilhas e a 

comprovação de sua instrumentalidade. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: ELIANE VOGT RODRIGUES DA SILVA 



ORIENTADOR: Catiana Leila Possamai 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: JOGOS E BRINCADEIRAS: UMA VIAGEM AO PASSADO 

Palavras-chave: jogos e brincadeiras; família; aluno 

Resumo: O objetivo desde trabalho foi investigar os jogos e brincadeiras, 

através da memória e relatos dos nossos antepassados e discutir as 

contribuições que os jogos e as brincadeiras podem oferecer no 

desenvolvimento da aprendizagem e de determinados comportamentos 

relacionados à socialização, lazer e saúde. O projeto foi desenvolvido no Colégio 

Estadual Dr. Rebouças – Ensino Fundamental e Médio, no município de Rio 

Bom- Paraná, teve a sua aplicação no Ensino Fundamental, com alunos (as) da 

5ª série B, período vespertino, com idade entre 11 a 13 anos e contamos com o 

envolvimento e a colaboração de seus familiares no resgate das atividades 

lúdicas do passado Para o levantamento de dados utilizou-se um questionário 

enviado aos familiares do aluno, que poderia ser respondido pelos pais, avós ou 

bisavós. As perguntas do questionário eram para investigar como os membros 

da família brincavam ou jogavam quando criança e se os antepassados da 

criança o ensinaram a brincar ou jogar, e ainda, qual era o sentimento da família 

de estarem ensinando jogos e brincadeiras aos seus descendentes. Neste 

sentido, ocorreram questionamentos e reflexões, sobre a importância do 

resgates e aplicação de jogos e brincadeiras na sala de aula. Assim sendo, 

durante as realizações das atividades na sala de aula os alunos participaram 

com alegria e prazer das atividades propostas. Concluiu-se que é legitimo e 

possível, trabalhar jogos e brincadeiras, nas aulas de Educação Física, de forma 

planejada, organizada e sistematizada, para a promoção do processo ensino-

aprendizagem e na socialização dos alunos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Jogos e Brincadeiras, uma viagem ao passado. 

Palavras-chave: jogos e brincadeiras, antepassado, aprendendo. 

Resumo: As experiências da vida que o aluno adquire no seu ambiente familiar 

servem de base para a construção de conhecimentos mais complexos e pode 

ampliar a visão de mundo e promover sua autonomia como cidadão, pois 



aprendem primeiro em sua vida são ações que estão em volta e passam a ser 

registradas na sua memória pelo vínculo da afetividade. Com isso, o lúdico 

propõe-se numa referência muito significativa dessas experiências, como parte 

integrante do ser humano, que pode contribuir para a construção de novas 

possibilidades emancipatórias e se constitui nas interações sociais, sejam elas 

na infância, na idade adulta ou mesmo na velhice. Sendo assim, jogos e 

brincadeiras devem estar presentes efetivamente nas aulas de Educação Física, 

pois o aluno ao vivenciar a ludicidade que emergem dos jogos e brincadeiras, 

torna-se capaz de estabelecer ligações entre o imaginário e o real, ao mesmo 

tempo proporcionar reflexões sobre o seu papel assumido nas relações em 

grupo. Cada vez que uma criança realiza uma brincadeira ou um jogo, 

possibilitam situações agradáveis, a aprendizagem é mais acessível. Durante os 

jogos e brincadeira, a criança: observa, reflete, interpreta, cria, decide, busca 

soluções de problemas, e constrói o seu conhecimento. O resgate da cultura 

popular, os jogos e brincadeiras, buscando a ludicidade no seu antepassado 

valorizando assim o meio que está inserido. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: ELIETE DE ALMEIDA CEZAR 

ORIENTADOR: Rogerio Massarotto de Oliveira 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: Relações entre trabalho e educação física na educação de jovens e 

adultos: possibilidades pedagógicas com a ginástica e os jogos/brincadeiras 

Palavras-chave: Trabalho. Educação Física. Educação de jovens e adultos - 

EJA 

Resumo: Este artigo analisa as relações entre trabalho e educação física na 

educação de jovens e adultos e suas possibilidades pedagógicas. A EJA, foi 

escolhida para ser foco de investigação no PDE, pois, os estudantes dessa 

modalidade de ensino no Brasil são a expressão das precárias condições de vida 

de grande parte de nossa população assim como de um ensino regular público 

insuficiente que, além de não atender a todos com qualidade, mantém uma 

organização inadequada às necessidades da classe dominada/trabalhadora. 



Sob a posição da contradição, a EJA pode se apresentar como uma 

possibilidade para o ensino de uma educação voltada ao trabalhador precário, 

ou seja, pode servir para municiá-los com conhecimento crítico, histórico e 

político e que, muitas vezes, tem sido afastada das riquezas que ele mesmo 

produz. Nesse sentido, ao relacionarmos essas problemáticas históricas e a 

condição em que se situa a disciplina de Educação Física nessa instituição de 

ensino e ao conjugarmos com o método materialismo histórico e dialético, 

constatamos a relação direta com a cultura corporal e o mundo do trabalho, 

visando a transformação da sociedade. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Relações entre Trabalho e Educação Física na Educação de Jovens e 

Adultos 

Palavras-chave: Trabalho - Educação Física - Educação de Jovens e Adultos. 

Resumo: Uma das grandes dificuldades para os professores de Educação 

Física, que atuam na Educação de Jovens e Adultos é encontrar material de 

apoio didático pedagógico voltado para esta parcela de educandos que 

frequentam esta modalidade de ensino, ou seja, a grande maioria dos educandos 

do CEEBJA encontra-se inseridos no mudo do trabalho e é importante e 

necessário que o trabalho pedagógico dos conteúdos nas aulas de Educação 

Física seja coerente com tais condições, que atendam suas expectativas, pois 

estes além da busca pelo conhecimento estão também a procura de algo que 

possam motivá-los a continuar sua incessante caminhada para ter condições 

melhores de vida, nesta sociedade excludente e capitalista. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: ELISABETE DAL COL NASCIMENTO 

ORIENTADOR: Alfredo Cesar Antunes 

IES:  UEPG 

Artigo  
Título: O Jogo de Xadrez no Processo Ensino-Aprendizagem da Educação 

Física 



Palavras-chave: Jogo de xadrez; Apoio pedagógico; Situações e contextos 

pedagógicos. 

Resumo: Este artigo tem por objetivo verificar como o conhecimento do jogo de 

xadrez pode ser utilizado como apoio pedagógico na escola. O estudo iniciou 

pela pesquisa bibliográfica que trata da aprendizagem de jogar xadrez de forma 

que o professor possa em sala de aula adaptar este jogo em diferentes situações 

e contextos pedagógicos. Foi desenvolvido um projeto com a modalidade 

xadrez, com alunos dos Anos Finais do Ensino Fundamental de um Colégio 

público da rede Estadual de Ponta Grossa – PR. Foram selecionados 16 alunos 

da oitava série (nono ano) para participarem do projeto. Os resultados 

apresentados foram avaliados, apontando não só para os aspectos que podem 

melhorar a aprendizagem (raciocínio lógico, concentração e atenção), como 

também para detectar o entusiasmo dos alunos em participar, sentir prazer de 

estar em sala de aula. Os dados que deram embasamento para o conhecimento 

destes fatos foram coletados mediante questionário aplicado aos alunos 

participantes. Foi constatado que a maioria dos alunos não só apreciaram o 

aspecto lúdico do jogo de xadrez, como também demonstraram aprendizado nas 

estratégias dos jogos, de forma a demonstrarem exercício do raciocínio lógico 

que pode ser aproveitado no aprendizado de outras disciplinas. Baseando-se 

nestes resultados conclui-se que é imperativo aos professores aperfeiçoarem 

suas práticas pedagógicas de forma a proporem o uso do jogo de xadrez como 

ferramenta pedagógica em sala de aula. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O Jogo de Xadrez no Processo Ensino-Aprendizagem da Educação 

Física 

Palavras-chave: Xadrez escolar, Lúdico,Educação Física . 

Resumo: Uma mudança na forma de pensar da prática pedagógica nas aulas 

de Educação Física vai além da preocupação com a aptidão física e a 

aprendizagem motora. “propõe-se que o currículo da Educação Básica ofereça, 

ao estudante, a formação necessária para o enfrentamento com vistas à 

transformação da realidade social, econômica e política de seu tempo” (DCE 

2008, p. 20). O xadrez contribui para o desenvolvimento das disciplinas, na 

diminuição da reprovação e evasão escolar, pois introduzido nas classes de 



baixo rendimento, desenvolve no aluno um sentimento de autoestima, desperta 

para as atividades e aumenta o desempenho escolar. Considerando esses 

benefícios, já foi adotado como disciplina obrigatória ou opcional em grande 

parte das instituições de Ensino do Brasil. Os objetivos que se pretende alcançar 

com a implementação é sensibilizar o aluno para o conhecimento do jogo de 

xadrez, proporcionando condições para o desenvolvimento das habilidades 

básicas do mesmo. Serão trabalhadas atividades lúdicas, pré-enxadrísticas, 

lendas e origem do xadrez, apresentação do tabuleiro, peças, movimentação do 

jogo e o jogo propriamente dito. As aulas serão individuais e em grupos, 

trabalhadas sob o prisma do xadrez escolar, não sendo cobrados resultados 

como em torneios, uma vez que visa apenas o aprendizado. O Projeto de 

Intervenção Pedagógica será desenvolvido no Col. Est. Profº Meneleu de 

Almeida Torres, com alunos de 8ª série. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: ERENILDA IZABEL SILVERIO 

ORIENTADOR: Vania Rosczinieski Brondani 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  
Título: A Dança de no contexto escolar através do resgate histórico-familiar dos 

alunos 

Palavras-chave: danças de salão, resgate, valor, contribuição. 

Resumo: O estudo realizado foi concebido a partir do desejo de inserir nas aulas 

de Educação Física uma proposta de dança de salão, com o intuito de resgatar 

o valor dessa atividade física e social para a manutenção da saúde física e 

emocional de seus adeptos. A questão problematizadora teve como enfoque 

questionar por que motivo os jovens de hoje parecem preferir a dança “solta”, a 

“balada” a ponto de quase terem desaparecido das festas as danças de salão. 

No que diz respeito aos objetivos específicos buscou-se refletir com os alunos 

as diferentes danças de salão partindo-se da realidade familiar e social dos 

mesmos com o firme propósito de elaborar uma pesquisa teórica consistente, 

intentamos primeiramente conceituar a dança com base em diversos estudiosos 

do assunto. De acordo com Bejart (1974) a dança é uma alegria... È o criar e o 



recriar, na busca do prazer e da felicidade. Garandy (1973) diz que a dança pode 

traduzir um universo onírico... Já Wigman (1983) assim se reporta sobre o tema 

“(...) a dança se manifesta no indivíduo, como uma experiência de realização 

artística, como se fosse um segredo de si mesmo. O passo seguinte constitui no 

resgate histórico da dança de salão, segundo os dados pesquisadores, sempre 

fez parte dos eventos sociais da humanidade, desde os primórdios da 

humanidade. É, portanto, uma arte tão antiga quanto o homem, já foi de caráter 

religioso, social e hoje, percebe-se que encanta desde os bebês até as pessoas 

de idades mais avançadas, fazendo-se presente em um grande número de 

eventos sociais. De acordo com Oliveira (2001), a dança na antiguidade foi uma 

das mais significativas atividades físicas. Através dela os povos ao longo do 

tempo expressaram suas emoções, seus rituais e suas culturas. Pelo estudo 

realizado percebe-se que a dança de salão faz parte da humanidade e daí a sua 

importância escolar. Este projeto de intervenção busca o resgate a dança de 

salão, e concordando com as DCE (Diretrizes Curriculares da Educação Básica) 

do Paraná (2008), as quais se fundamentaram nas teorias que defendem a 

prática pedagógica contextualizada, oportunizando aos alunos o ensino de 

dança de salão as quais fazem parte de todas as culturas, ajudam a superar a 

inibição que existe fora da escola. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: DANÇA 

Palavras-chave: Dança,resgate cultural,expressão corpo 

Resumo: Esta produção tem por objetivo incentivar e oportunizar aos alunos, 

um estudo mais aprofundado sobre a dança de salão e seus diversos estilos, 

visto que a mesma tem sido esquecida e porque não dizer, trocada pelos ritmos 

modernos e alucinantes. A proposta interventiva que se propõe é enfatizar a 

importância da dança de salão no contexto escolar, uma vez que, é através dela 

que o educando passa a conhecer melhor o seu corpo, a expressar seus 

sentimentos e a ter uma desenvoltura corporal mais consciente. Além disso, este 

tipo de dança resgata a tradição cultural, familiar e social de cada aluno, levando-

o a refletir criticamente sobre as práticas culturais do seu meio. Através da Dança 

podemos levar o aluno a entender a pluralidade cultural da nossa sociedade. 

Desse modo, nesse projeto, através de uma intervenção pedagógica adequada, 



buscaremos discussões e sugestões que possam contribuir para melhorar a 

prática docente. Através de pesquisas e ações sobre dança de salão na escola, 

levaremos nosso educando a reconstruir conceitos, a adquirir o gosto pela dança 

e a compreender melhor o contexto social o qual está inserido. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: ERISVALDO QUARESMA DE MORAIS 

ORIENTADOR: Jose Carlos Mendes 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: A PRÁTICA DO FUTEBOL NA ESCOLA: intervenção por meio de 

atividades lúdicas e jogos cooperativos 

Palavras-chave: Futebol na Escola; Jogos cooperativos; atividades lúdicas, 

aprendizagem. 

Resumo: O artigo intitulado a prática de futebol na escola: intervenção por meio 

de atividades lúdicas e jogos cooperativos pretenderam desenvolver 

encaminhamentos metodológicos para o conteúdo futebol, podendo ser utilizado 

em forma de jogos cooperativos para melhorar a motivação, a cooperação e o 

trabalho em grupo, melhorando assim o processo de ensino e aprendizagem de 

forma significativa. A proposta de intervenção foi realizada com alunos da 6ª 

série A, do Colégio Estadual Barão do Rio Branco – EFM no município de 

Jesuítas – distrito de Carajá. Foi proposto ministrar um total de vinte de uma 

aula, enfatizando a prática da modalidade de futebol na perspectiva de atividades 

cooperativas. As aulas foram ministradas durante sete semanas letivas, sendo 

que quatro aulas tiveram um enfoque teórico sobre o projeto e seus objetivos, 

assim como, esclarecimentos sobre o futebol e jogos cooperativos, quinze aulas 

foram de prática efetiva da modalidade esportiva em questão e duas aulas 

direcionadas ao processo avaliativo da proposta vivenciada. Para as aulas 

práticas, foram ministradas durante cinco semanas letivas, com jogos que 

envolveram os princípios básicos de funcionamento da modalidade futebol, 

porém enfatizou-se a cooperação e os resultados coletivos. Ainda foram 

destinadas duas aulas para os procedimentos avaliativos do material didático 

utilizado com os alunos. Como resultados foram constatados a melhoria na 



participação dos alunos, a superação das dificuldades e limitações e ainda a 

melhoria dos resultados da turma como um todo em comportamento, 

participação, respeito mútuo e também os resultados quantitativos em nota e 

aprovação, como foi constatado no resultado de Conselho de Classe. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O FUTEBOL A PARTIR DOS JOGOS COOPERATIVOS: 

Palavras-chave: Jogos Cooperativos; Jogos Lúdicos; Futebol de campo 

Resumo: A unidade didática enfatizará os jogos lúdicos e cooperativos, a partir 

da aplicação de 21 aulas para os alunos da 6ª série do Colégio Estadual Barão 

do Rio Branco – Ensino Fundamental e Médio, enfatizando a prática da 

modalidade de futebol na perspectiva do referido projeto de intervenção como 

mencionado. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: ESSIO DE GODOY JUNIOR 

ORIENTADOR: Dante Alves Medeiros Filho 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: A Mediação Escolar com Sistemas Gerenciadores de Aprendizagem 

Palavras-chave: Educação a Distância; AVA; Tecnologias; Moodle; Ensino-

Aprendizagem. 

Resumo: A utilização de novas tecnologias em âmbito escolar cresce 

diariamente e possibilita o surgimento de inovações no processo de ensino e 

aprendizagem. Neste contexto, o ensino a distância vem conquistando espaços 

como ferramenta pedagógica no processo de ensino e aprendizagem. Esta 

tecnologia possibilita a mediação entre os suportes tecnológicos digitais e a rede 

de conhecimento por meio de Ambientes Virtuais de Aprendizagem, também 

chamados de Sistemas Gerenciadores de Aprendizagem. No entanto, é 

necessário que o professor se aproprie deste recurso para utilizá-lo de forma 

efetiva e consistente. Para isto, este projeto verifica quais as tecnologias 

utilizadas pelos professores em seu cotidiano e assim, por meio de um curso de 

extensão, oportunizar a utilização do Ambiente Virtual de Aprendizagem 



(Moodle). Este curso fornece alternativas ao uso das Tecnologias da Informação 

e Comunicação (TICs) pelos professores, bem como auxilia na apropriação 

deste recurso. Além disso, permite que reflitam sobre sua prática pedagógica e 

desenvolvam novas estratégias de ensino a partir desse ambiente utilizando-o 

como ferramenta no processo de construção e produção de conhecimentos, de 

acordo com as Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná. O projeto também 

propiciou aos professores a utilização da Plataforma Moodle como ferramenta 

geradora de conteúdos, possibilitando-os a criação de salas de aulas virtuais, 

integrando o ensino presencial às tecnologias de Ensino a Distância de maneira 

a complementar os conteúdos curriculares, oportunizando a partir disto a sua 

utilização no cotidiano da prática pedagógica. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Utilização de novas tecnologias no processo de ensino e aprendizagem 

Palavras-chave: Educação a Distância;AVA;Tecnologias;Moodle;Ensino e 

Aprendizagem. 

Resumo: A utilização de novas tecnologias em âmbito escolar vem crescendo 

cada vez mais, permitindo o surgimento de possibilidades inovadoras no 

processo de ensino e aprendizagem. Frente a este contexto, este trabalho tem 

o objetivo de, por meio de encontros presenciais e estudos à distância, promover 

e incentivar a utilização de novas tecnologias no processo educacional por meio 

de um Ambiente Virtual de Aprendizagem - Moodle - e com a criação de uma 

Sala de Estudo Virtual nesse ambiente auxiliar o professor na apropriação desse 

recurso de modo que possa utilizá-lo em sua prática pedagógica cotidiana, 

independente da área de atuação ou disciplina, complementando as aulas do 

ensino presencial. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: EUCLIDES PADILHA DE OLIVEIRA 

ORIENTADOR: Maria Lucia Vinha 

IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 

 
Produção didático-pedagógica 



Título: A Utilizaçao das Novas Tecnologia da Informação e Comunicação nas 

aulas de Educação Fisica 

Palavras-chave: Tecnologia da informação e da comunicação; Prática 

Pedagógica; Educação Física 

Resumo: O presente estudo tem como objetivo Observar a realidade atual entre 

a disciplina de educação física e o uso das novas tecnologias como ferramenta 

pedagógica. Justifica o presente projeto quando percebe-se que apesar de um 

grande número de literatura a respeito da utilização das TICs no processo de 

ensino e de aprendizagem o mesmo não ocorre com a disciplina de Educação 

Física. 

 

 
DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: EUNICE LOURDES DA SILVA 

ORIENTADOR: Marcia Marques Dib 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: A IMPORTÂNCIA DOS JOGOS COOPERATIVOS NAS AULAS DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 

Palavras-chave: Educação Física. Jogos Cooperativos. Lúdico. 

Resumo: O presente artigo é resultado de um estudo decorrente da participação 

no Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) no período de 2010-2011, 

de iniciativa da Secretaria de Estado do Paraná, realizado na Universidade 

Estadual de Londrina, na área curricular de Educação Física. Tem como objetivo 

verificar como os jogos cooperativos podem contribuir no desenvolvimento social 

e motor dos alunos na disciplina de Educação Física como novas formas de 

aprendizagem, trazendo novos métodos de aprendizagem através dos jogos 

cooperativos, observando através da pratica a evolução do comportamento 

social e motor do aluno. A metodologia utilizada foi a aplicação de pré-testes e 

pós testes com os alunos, verificando suas habilidades motoras e social, bem 

como os seus conhecimentos nos jogos cooperativos. As habilidades motoras 

foram realizadas através do teste KTK e o social através de um questionário 

fechado, reaplicados ao final da intervenção pedagógica para analisar a 

contribuição dos jogos cooperativos, auxiliando no desenvolvimento social e 



motor dos alunos participantes do projeto. Os resultados de um modo geral 

indicam uma tendência à melhoria do relacionamento social e motor, diminuição 

da agressividade. Portanto os jogos cooperativos podem contribuir para superar 

desafios e o individualismo mostrando uma nova forma de jogar, respeitando a 

individualidade do outro. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: JOGOS COOPERATIVOS: SUA IMPORTÂNCIA NAS AULAS DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Palavras-chave: LÚDICO,JOGOS COOPERATIVOS,EDUCAÇÃO FÍSICA 

Resumo: Apresentar aos alunos alternativas de grande motivação, utilizando 

novos métodos de aprendizagem que possam ser trabalhados de forma 

cooperativa nas aulas de Educação Física que não excluem os alunos que 

apresentam mais dificuldades e prioriza os mais habilidosos, permitindo 

oportunizar a todos um novo olhar crítico sobre os valores dos jogos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: EVALDO GODOY FILHO 

ORIENTADOR: Nei Alberto Salles Filho 

IES:  UEPG 

Artigo  
Título: O Esporte Escolar na Perspectiva de Formação de Valores 

Palavras-chave: Valores Humanos;futebol;educação 

Resumo: O presente projeto tem como objeto de estudo o esporte escolar na 

perspectiva de formação de valores humanos, tendo como referência o futebol 

escolar, um esporte fascinante e que está associado às raízes culturais e sociais 

do povo brasileiro, cujo contexto revela às mesmas cicatrizes que se 

estabelecem na sociedade, ou seja, a desigualdade, o preconceito e a violência, 

situação limite entre a paixão e o ódio, a razão e a emoção, de tal forma que 

conflitos e confrontos estão banalizando e ofendendo a vida. Nesse sentido, 

buscou-se articular os elementos que constituem a ação do jogo ao processo 

pedagógico de valores humanos, em abordagens teóricas e práticas 

contextualizadas aos fatos sociais com o propósito de apresentar alternativas de 



diálogo e reflexão frente às circunstâncias de ações e reações que ocorrem no 

cotidiano naquilo que é essencial a dimensão humana, ou seja, despertar nos 

alunos a consciência do saber viver coletivamente, respeitando e preservando a 

identidade cultural e a individualidade sem ferir a integridade de direito e 

oportunidades para todos. Sendo assim, espera-se que estas experiências 

possam ser um referencial de orientação para um novo sentido nas relações 

interpessoais e de grupo, pela valorização do respeito mútuo, autonomia, e a 

preservação daquilo que é essencial a dignidade humana, a liberdade e justiça 

social. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Esporte escolar na pespectiva de formação de valores 

Palavras-chave: futebol; formaçao de valores; educação. 

Resumo: O presente projeto tem como objeto de estudo o futebol escolar, com 

a finalidade de observar e analisar suas possibilidades socioeducativa através 

de práticas pedagógicas na perspectiva da formação de valores humanos. A 

escola espaço democrático e social cujo foco de ações está voltado para o 

processo ensino-aprendizagem e o aperfeiçoamento das relações sociais vem 

tendo dificuldades. Os problemas disciplinares e conflitos sociais estão 

intimidando os alunos que querem aprender e interferindo no trabalho dos 

professores que querem ensinar, não permitindo a concretização do papel social 

da educação. Essa situação é decorrente da falta de limites e valores humanos, 

questões que são próprias das famílias, e que estão negligenciados devido ao 

contexto socioeconômico, além das relações de grupos onde adolescentes e 

jovens estabelecem situações de enfrentamento as normas sociais com atitudes 

de violência em circunstâncias em que o abuso de bebidas alcoólicas e drogas 

estão banalizados, ofendendo a vida e trazendo esse clima de intransigência e 

intolerância para o ambiente escolar. Considerando que o esporte, é uma 

ferramenta educacional importante , quando se tem essa intenção em suas 

práticas pedagógicas, visto que, os fundamentos de jogo e o jogo em si denotam 

elementos socioeducativos que podem ser apropriados para a formação de 

valores humanos. Dessa forma optou-se pelo futebol como meio educacional 

para esse projeto, pela sua proximidade cultural e social com os alunos, até 



como forma de contextualizar os fatos sociais que permeiam o esporte 

competitivo e que em muitos casos são reproduzidos na sociedade. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: EVERLEI ANALI VIEIRA 

ORIENTADOR: CINTIA MULLER ANGULSKI 

IES:  UFPR 

Artigo  
Título: JOGOS COOPERATIVOS NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA “UM 

CAMINHO PARA A SOCIALIZAÇÃO” 

Palavras-chave: COOPERAÇÃO, COMPETIÇÃO, JOGOS COOPERATIVOS, 

PARTICIPAÇÃO, EDUCAÇÃO FISICA ESCOLAR 

Resumo: O objetivo deste trabalho foi a análise dos jogos cooperativos e os 

seus processos de inclusão no 6º ano do Ensino Fundamental da Escola 

Estadual Monsenhor Ivo Zalorenzi de Curitiba/PR. Observando-se a contribuição 

na transformação individual dos alunos quanto ao modo de participar e jogar os 

Jogos Cooperativos nas aulas e fora delas, valorizando diversos aspectos e não 

apenas o resultado do jogo, levando a reflexão sobre como os princípios dos 

Jogos Cooperativos podem contribuir para a formação de um aluno mais ativo, 

autônomo, reflexivo e participativo – objetivos da Educação e da Educação 

Física. Buscando amenizar os conflitos e aprimorar a convivência, possibilitando 

um ambiente favorável ao respeito pela singularidade de cada um. A pesquisa 

foi realizada através de questionários inicial e final com 06 questões cada um 

para duas turmas do sexto ano de 30 alunos cada, aplicado no inicio e ao término 

da proposta com uma aula semanal ao longo dos meses setembro, outubro e 

meados de novembro com atividades e jogos cooperativos. Os resultados 

encontrados nesta pesquisa evidenciam um fato fundamental observado, os 

alunos perceberam a importância de ajudar e serem ajudados nas atividades, 

entendendo que a cooperação, a união e o trabalho em grupo tornam as 

atividades mais prazerosas e interessantes. 

 
Produção didático-pedagógica 



Título: Jogos Cooperativos nas Aulas de Educação Física - Um caminho para a 

socialização 

Palavras-chave: jogos, jogos cooperativos, educação física, socialização, 

escola 

Resumo: O material didático se configura como uma Unidade Didática e está 

destinada a fundamentação teórica dos professores da rede pública de ensino 

bem como apresenta as atividades práticas a serem desenvolvidas junto aos 

alunos onde a Proposta de Intervenção será implementada. O presente material 

didático permite uma reflexão teórico-prática sobre a importância dos jogos 

cooperativos nas aulas de educação física, tanto por parte dos alunos/as como 

dos/as professores no âmbito escolar. Destaca a utilização dos jogos na escola 

como uma forma de educar. Diferencia a competição da cooperação, explicando 

os benefícios de uma vida de respeito a si e ao outro. Apresenta pressupostos 

teóricos sobre a temática em questão, sendo perfeitamente aplicável a escola, 

pois permite a articulação entre a fundamentação teórica e o objeto de estudo. 

Objetivando-se com isto apresentar possibilidades de reflexão que possam ser 

capazes de abrir novos caminhos na socialização dos alunos de 5ª série e, que 

ao mesmo tempo permitam o seu sucesso na apropriação de novos 

conhecimentos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: EZEQUIEL ESPOSITO 

ORIENTADOR: Alfredo Cesar Antunes 

IES:  UEPG 

Artigo  
Título: A MOTIVAÇÃO PARA A PRÁTICA DO TÊNIS DE MESA NAS AULAS 

DE EDUCAÇÃO FÍSICA E NOS JOGOS COMPETITÍVOS 

Palavras-chave: Motivação, competição e Tênis de Mesa. 

Resumo: O foco de reflexão deste artigo é a importância da motivação para a 

prática do Tênis de Mesa nas aulas de Educação Física e nos jogos 

competitivos. O trabalho que aqui se apresenta tem como objetivo principal 

refletir a motivação como base para o desenvolvimento do ensino aprendizagem 

na prática do Tênis de Mesa. Essa modalidade é de um valor inigualável para a 



socialização de indivíduos, pois através dessa implementação, espera-se que 

haja melhor conscientização das pessoas no ambiente escolar, possibilitando 

aos alunos mais participação e o estímulo na prática deste esporte. Pelos dados 

colhidos o Tênis de Mesa é pouco praticado na escola de pesquisa, tanto em 

jogos escolares quanto nas aulas, os índices menores encontra-se nos 6º anos 

e 8º anos de alunos que já tinham praticado o Tênis de Mesa. O público alvo 

desta intervenção foram alunos do Ensino Fundamental de uma escola pública 

de Santana do Itararé, no Estado do Paraná. No decorrer da implementação 

surgiram dificuldades no enfrentamento das competições de escola com outro 

município, em função do tempo para a recepção e permanência dos alunos 

competidores, porém isso não afetou o desenvolvimento da implementação, 

tendo sua continuidade conforme estão expostas ao longo do texto de maneira 

a dispor os contextos das análises; as resistências que existiram e as rupturas 

necessárias para tornar o Tênis de Mesa mais socializado dentro da escola. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Tênis de Mesa: A motivação para a prática do Tênis de Mesa nas aulas 

d Educação Física e nos jogos competitivos 

Palavras-chave: Tênis de Mesa, Motivação, Educação Física, Jogos 

Competitivos e PDE. 

Resumo: A escolha da modalidade de Tênis de Mesa como tema foi porque o 

mesmo é pouco trabalhado nas aulas de Educação Física, visto que a influência 

maior é com o futebol e voleibol e em razão disso passa por despercebido pelos 

alunos e às vezes por nós professores. Identificado o grau de motivação na 

prática do Tênis de Mesa, esta Unidade Didática objetiva assumir o compromisso 

de enriquecer ainda mais o processo ensino-aprendizagem. Com isso o Tênis 

de Mesa será trabalhado com proximidades aos alunos, professores e 

comunidade, fortalecendo a motivação durante a execução do trabalho. Em 

particularidade aos alunos, essa proposta na escola pública poderá possibiltar 

momentos recreativos e de treinamentos, intencionado a participação de 

competições em Jogos Escolares do Paraná. A referida Unidade Didática será 

desenvolvida através de palestras, vídeos, faixas de divulgação, jogos inter-

séries, torneios com cidades vizinhas e encerramento em praça pública, junto a 

comunidade do município de Santana do Itararé. 



 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: FRANCISCO CARLOS BORTOLUZZI 

ORIENTADOR: Dourivaldo Teixeira 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: O XADREZ ESCOLAR: um instrumento para melhorar a atenção e 

concentração dos alunos da 6ª série do ensino fundamental 

Palavras-chave: Xadrez; Ensino; Aprendizagem. 

Resumo: Apesar de ser um dos esportes mais praticados no mundo o xadrez é 

ainda considerado um jogo difícil de ensinar por parte da maioria dos 

professores. Mas dentre suas vantagens estão o fato de ser um grande 

impulsionador da imaginação, contribuir para o desenvolvimento da memória, da 

capacidade de concentração e da velocidade de raciocínio. Foi constatado que 

o xadrez desempenha um importante papel socializante, por ensinar a lidar com 

a derrota e com a vitória. Portanto, podemos considerar que o jogo do xadrez 

pode auxiliar no processo de ensino e aprendizagem e é sob essa perspectiva 

que desenvolvemos esse projeto. O objetivo do trabalho foi o de analisar as 

possibilidades de melhoria das habilidades cognitivas do educando no contexto 

escolar, por meio da prática do xadrez. A proposta foi desenvolvida com alunos 

da 6ª série, utilizando o xadrez como uma atividade com predominância lúdica, 

tornando-se ferramenta no desenvolvimento da concentração e 

consequentemente, contribuindo para um melhor desempenho escolar. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O xadrez escolar: um instrumento paramelhorara atenção e con 

Palavras-chave: Xadrez na escola; Aspectos cognitivos; Atenção e 

concentração; Historia e prática do xadrez. 

Resumo: O xadrez na escola, um instrumento para melhorar a atenção e 

concentração dos alunos do ensino fundamental. A escola vem enfrentando 

diversos desafios no contexto escolar entre eles pode se citar a falta de atenção 

e concentração dos alunos, que é um dos fatores que tem contribuído para uma 

defasagem na aprendizagem no meio escolar. Outro fator que se percebe com 



crianças e jovens, que não estão sofrendo apenas do sedentarismo físico, mas 

também do sedentarismo “mental”, isto é, porque o novo estilo de vida sofreu 

transformações devido ao aparecimento de avançados recursos tecnológicos 

que se multiplicam a todo o momento. Esta é uma pesquisa que será descritiva, 

com aporte teórico, fundamentando uma intervenção/aplicação de um programa 

que tem como opção o ensino do xadrez, pelo fato de que o mesmo é um jogo 

que é muito investigado, principalmente quanto a seus benefícios no âmbito da 

educação. É neste contexto que o xadrez é apresentado nessa proposta de 

trabalho, como uma atividade que auxilia no desenvolvimento da concentração 

e da atenção, objetivando um melhor desempenho escolar por parte dos alunos. 

A pesquisa será desenvolvida na Escola Estadual Honório Fagan – Ensino 

Fundamental, na cidade de Floraí, no ano de 2011 e os sujeitos da pesquisa 

serão alunos de uma 6ª série. Estratégias diferenciadas e com muita clareza 

serão utilizadas para que se obtenha eficácia nesse trabalho proposto. Pretende-

se finalizar a pesquisa com um torneio entre os alunos participantes. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: GILBERTO JULIAO DE SOUZA 

ORIENTADOR: Conceicao Solande Bution Perin 

IES:  Faculdade Estadual de Educaçãos, Ciências e Letras de Parana 

Artigo  
Título: Avaliação em Educação Física: momento de reflexão 

Palavras-chave: Avaliação; Professor; Aluno; Educação Física 

Resumo: Este artigo é o resultado de estudos e pesquisas realizados no 

Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) do Governo do Estado do 

Paraná, que foram fundamentados em autores renomados, e espera-se que 

possam ampliar e sustentar teoricamente o conhecimento científico sobre o tema 

avaliação. De inicio o objetivo deste projeto de pesquisa era buscar um estudo 

sobre formas de avaliação que não suscitassem dúvidas quanto ao processo 

avaliativo/qualitativo do professor. A preocupação mudou o foco ao analisar que 

por mais importantes que sejam as atividades físicas em nossas vidas, existiam 

alunos que simplesmente participavam de aulas práticas por obrigação, e não 

por prazer. Percebemos que profissionais da área de Educação Física, muitas 



vezes, sentindo-se frustrados por não conseguirem incluir esses alunos em uma 

avaliação que os deixassem tranquilos ou que ao avaliarem não estariam lhes 

causando um prejuízo maior. Sabemos que a avaliação se encontra num 

contexto escolar cultural e que a mesma está vinculada ao ‘rótulo’ do aluno ser 

inteligente ou não. Assim, o que deveria ser considerado como mais importante 

nesse processo passava despercebido, ou seja, se o aluno conseguiu construir 

o conhecimento. Durante pesquisas de autores que tratam do assunto 

“avaliação”, notamos que independente da disciplina, a avaliação se encontra 

em uma perspectiva humanística, emancipadora... A partir desta premissa 

estudamos e pesquisamos para tentar formar opinião que possibilite esclarecer 

dúvidas não só na disciplina de Educação Física, mas, também, nas outras 

áreas. Nesse sentido, entendemos que a escola não está contribuindo para a 

transformação da nossa sociedade, mas sim, reproduzindo a ideologia 

dominante. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Avaliação em Educação Física. Momento de Reflexão 

Palavras-chave: Avaliação, Reflexão, Escola, Sociedade. 

Resumo: Sabemos que ao longo da existência da escola o capitalismo ditou as 

regras das tendências pedagógicas, que procurou capacitar pessoas para a 

produção do trabalho. Coube a escola a finalidade de reproduzir os interesses 

da burguesia, disciplinando as pessoas para a aceitação do fracasso. Sempre 

houve a desigualdade social, de um lado os empresários concentrando seus 

lucros cada vez maiores e por outro lado os operários lutando por condições de 

acesso a melhor qualidade de vida. Vemos hoje dentro da escola como se fosse 

normal a reprova e o aluno sendo responsabilizado pelo seu fracasso. O sistema 

de avaliação existente está inalterável há muito tempo, mas graças aos 

estudiosos preocupados com essa situação tem pesquisado e produzido obras 

maravilhosa sobre o tema. Cabe a nós professores ter conhecimento destes 

trabalhos e refletir sobre o sistema de avaliação, para que possamos minimizar 

o risco de cometermos injustiças. Temos como objetivo oportunizar o professor 

a uma reflexão sobre a importância de estar revendo sua metodologia de avaliar. 

Pretendemos usar como metodologia para este estudo um cronograma de oito 



módulos de 04 horas cada, onde usaremos textos em slides abordando os temas 

sobre avaliação. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: GILMARA APARECIDA BORATO 

ORIENTADOR: Goncalo Cassins Moreira do Carmo 

IES:  UEPG 

Artigo  
Título: Habilidade Motora Manipulativa: uma lacuna a ser preenchida 

Palavras-chave: Habilidade motora manipulativa; concepção 

desenvolvimentista; autoconceito; jogos e brincadeiras. 

Resumo: Este artigo descreve a importância da aquisição das habilidades 

motoras de manipulação pelos alunos do 6º ano da Escola Estadual Maestro 

Bento Mossurunga em Ponta grossa no Paraná, para um melhor 

desenvolvimento corporal e melhora significativa no seu autoconceito. Teve 

como objetivo investigar e aumentar o desenvolvimento individual do padrão 

motor no que se refere à habilidade de manipulação. A amostra compreendeu 

40 (quarenta) alunos participantes, de ambos os sexos, e idades entre 10 (dez) 

e 12 (doze) anos divididos igualmente em dois grupos: um grupo chamado 

Experimental e outro grupo denominado de Controle. A metodologia da pesquisa 

utilizada foi Experimental. Para análise das habilidades motoras manipulativas 

adotou-se como referência, o teste TPMF que analisou 21 (vinte e um) critérios 

de desempenho divididos nas habilidades de quicar a bola; receber a bola; 

rebater a bola com as duas mãos; arremessar e chutar. O TPMF apresenta 

coeficientes de validade e fidedignidade acima de 85% (ULRICH, 1985). Os 

resultados obtidos demonstram um p=0,031 (teste T) e uma melhora nas médias 

das variáveis testadas. O grupo Experimental apresentou uma média de 44,4% 

± 16,16 e o grupo Controle conseguiu uma média de 39,6%±15,78. Foi mostrado 

claramente neste estudo que a lacuna motora existente pôde ser melhorada 

principalmente a partir da oportunidade para a prática de forma estruturada e 

organizada numa concepção desenvolvimentista. 

 
Produção didático-pedagógica 



Título: Habilidade Motora Manipulativa: uma lacuna a ser preenchida 

Palavras-chave: Habilidade motora manipulativa; autoconceito; jogos; 

brincadeiras 

Resumo: A aula de Educação Física proporciona aos alunos a aquisição das 

habilidades motoras e o desenvolvimento corporal. A educação pelo movimento 

encontra aí sua justificativa a partir do momento em que a criança poderá melhor 

utilizar o seu corpo, movimentando-se com eficiência, prazer e controle. Ainda 

com relação à Educação Física, ela contribui para a formação do aluno, 

considerando o desenvolvimento nos aspectos cognitivo e afetivo, que são 

domínios do comportamento humano e não estão separados do domínio 

psicomotor (Gallahue, 1989). O professor de Educação Física deve contribuir 

para o desenvolvimento integral da criança encorajando-as nas diversas 

atividades físicas, colocando à disposição dela metas realistas causando com 

isso uma expectativa positiva. O objetivo que se pretende alcançar com a 

implementação é desenvolver nos alunos participantes um maior padrão de 

movimentos no que se refere às habilidades manipulativas. Serão trabalhados 

jogos, brincadeiras e atividades afins, numa perspectiva desenvolvimentista. As 

aulas serão realizadas no contraturno, num sistema que se utilizará de 

movimentos individuais, duplas,trios e equipes. Não serão cobrados resultados. 

Priorizar-se-à a participação nas atividades. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: GILMAR DE GOUVEA 

ORIENTADOR: Deiva Mara Delfini Batista Ribeiro 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: A DANÇA NA CONTRADANÇA DO CONTEXTO ESCOLAR 

Palavras-chave: Dança; Cultural Corporal; Teoria Histórico-Cultural 

Resumo: Trabalhar a dança como conteúdo de ensino da Educação Física tem 

sido um desafio na escola pública. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi de 

estudar e analisar, com outros professores da escola, a dança no contexto 

escolar utilizando a Teoria Histórico-Cultural e a Cultura Corporal e 

especificamente, proporcionar vivências aos alunos do ensino médio que 



culminou com uma apresentação pública na escola. Este estudo caracteriza-se 

como um estudo de caso (MOLINA NETO; TRIVINÕS, 1999) e a análise se deu 

pelos apontamentos e filmagens do processo. Os resultados apontam que, 

quando a ação pedagógica é bem fundamentada, com os professores cumprindo 

seu papel de mediador entre o conhecimento e a apreensão deste pelo aluno, 

os conteúdos podem ser concretizados. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A DANÇA NA CONTRADANÇA DO CONTEXTO ESCOLAR 

Palavras-chave:  
Resumo: A Unidade Didática proporciona a vivência da dança (criação 

composição e execução) aos alunos do ensino médio, com a teoria Histórica-

Cultural, dentro da realidade escolar. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: GILMAR DE SIQUEIRA 

ORIENTADOR: ARESTIDES PEREIRA DA SILVA JUNIOR 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: Práticas pedagógicas na Educação Física: uma proposta inclusiva do 

conteúdo esporte para séries finais do Ensino Fundamental. 

Palavras-chave: Educação Física escolar; Esportes; Inclusão. 

Resumo: O esporte é o conteúdo mais difundido nas aulas de Educação Física, 

mas deve assumir o papel de ensinar valores morais e sociais, além de promover 

a saúde e a esperança de uma vida melhor através dos movimentos corporais. 

Desta forma, o objetivo do presente estudo é apresentar através de um relato de 

experiência os resultados do projeto de intervenção denominado “Práticas 

pedagógicas na Educação Física: uma proposta inclusiva do conteúdo esporte 

para os anos finais do Ensino Fundamental”, realizado no Colégio Estadual 

Jardim Maracanã, no município de Toledo - Paraná. A implementação foi 

realizada com 67 alunos, com idades entre 13 e 17 anos sendo 27 alunos do 

sexo masculino e 40 do sexo feminino, devidamente matriculados e que 

participaram das aulas de Educação Física do 2º semestre do ano de 2011. O 



projeto foi desenvolvido em três etapas: Contato com a direção e coordenação, 

aplicação do questionário inicial, com questões abertas e fechadas. Aplicação 

das aulas durante 3º e 4º bimestre de 2011 com o conteúdo esporte a partir de 

vivências recreativas. Avaliação com a direção, equipe pedagógica e alunos a 

respeito do desenvolvimento da proposta. Este trabalho conseguiu através da 

utilização das atividades recreativas direcionadas ao conteúdo esporte alcançar 

o objetivo de manter as aulas mais interessantes. Com o desenvolvimento do 

projeto foi possível trabalhar o esporte de forma com que haja a inserção de um 

maior número de alunos a praticar diversas atividades diminuindo a exclusão dos 

educando nas aulas de Educação Física nos anos finais do Ensino Fundamental. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: VIVÊNCIAS RECREATIVAS DIRECIONADAS AO CONTEÚDO 

ESPORTE 

Palavras-chave: Educação Física Escolar; práticas pedagógicas; exclusão e 

inclusão. 

Resumo: A finalidade deste trabalho de intervenção pedagógica é de tentar 

resolver o problema da exclusão dos alunos das séries finais do ensino 

fundamental nas aulas de Educação Física, lançando mão de atividades 

recreativas para dar um direcionamento à modalidade do esporte que o professor 

tem como objetivo daquela aula, sem que o aluno que apresenta dificuldades de 

coordenação motora , relacionamento pessoal e interpessoal perceba. obtendo 

êxito nas atividades propostas, e sendo assim, incluído no processo de ensino 

aprendizagem. Justifica-se, pois, visa à melhoria da ação docente, e também 

para que avancem em direção as transformações da realidade da sociedade 

contemporânea. A metodologia desta pesquisa será de cunho quantitativo, 

utilizando-se de questionários com perguntas abertas e fechadas,e também será 

dividida em três etapas:No início da pesquisa será aplicado questionário para 

identificação e avaliação,qual é o problema do desinteresse e exclusão dos 

alunos nas aulas de educação física .Elaboração de material didático recreativo 

e lúdico direcionada a determinada modalidade esportiva. No término da 

aplicação das atividades será respondido um questionário para verificar e 

quantificar se houve superação dos problemas que geram a exclusão nas séries 

finais do ensino fundamental 



 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: GILSON LUIZ DE CARVALHO 

ORIENTADOR: Heleise Faria dos Reis de Oliveira 

IES:  UEPG 

Artigo  
Título: EDUCAÇÃO FÍSICA ADAPTADA PARA ALUNOS COM DEFICIÊNCIA 

FÍSICA 

Palavras-chave: Palavras- chave: Inclusão; educação física adaptada e prática 

pedagógica. 

Resumo: O Presente artigo é resultado de um projeto desenvolvido junto a 

professores e alunos do Colégio Estadual Wolff Klabin, localizado no município 

de Telêmaco Borba – PR, o qual atende alunos com necessidades educacionais 

especiais. A implementação aconteceu com cinco professores de Educação 

Física do referido colégio e a turma da 7ª série “A”. Buscou-se com tal laboro 

discutir e refletir acerca de práticas pedagógicas inclusivas voltadas para o aluno 

com deficiência física, especificamente na disciplina de Educação Física. Isso se 

deve ao fato de que tais práticas não têm sido legitimadas pela maioria dos 

professores das diferentes áreas do conhecimento, devido à falta de 

fundamentação teórico-prática para trabalhar com esses alunos e até mesmo 

falta de motivação ou vontade de mudar esse paradigma. Primeiramente aplicou-

se um questionário para os professores a fim de levantar dados a respeito do 

conhecimento que os mesmos tinham sobre a temática do trabalho. Os dados 

obtidos embasaram a fundamentação teórica, a oferta de oficinas práticas 

voltadas para os alunos e professores e a elaboração de uma unidade didática 

com atividades adaptadas. Acredita-se que o trabalho com o referido tema não 

se esgota com a aplicação do material produzido, pois a ação docente com 

alunos com deficiência física exige envolvimento e estudos constantes dos 

professores para que a educação inclusiva realmente se efetive. 

 
Produção didático-pedagógica 



Título: Educação Física Adaptada: uma proposta de inclusão para alunos do 

Colégio Estadual Wolff Klabin com necessidades educacionais especiais que 

possuem deficiência física. 

Palavras-chave: Inclusão, Educação Física adaptada e prática adaptada. 

Resumo: A inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais tem 

sido tema de amplos debates e estudos no interior das escolas, entretanto, não 

tem sido legitimada pela maioria dos professores das diferentes disciplinas, 

dentre elas a Educação Física. No entanto, os alunos do Colégio Estadual Wolff 

Klabin na cidade de Telêmaco Borba têm ficado na maioria das vezes, 

segregados das atividades propostas pela disciplina, pois seus professores, a 

exemplo dos demais, não formataram seus conteúdos disciplinares para a 

diversidade encontrada nas escolas, conhecimentos que os instrumentalizassem 

para o trabalho com esse aluno, que acaba ficando privado do acesso ao 

currículo da disciplina e ou atividades específicas direcionadas aos mesmos. 

Desta forma, pretende-se pesquisar a deficiência física que é uma área da 

Educação Especial, para compreender quem é o aluno dessa modalidade de 

ensino e quais os tipos, causas, características, potencialidades e necessidades, 

e de posse desse aporte teórico, pesquisar as possibilidades de trabalho para a 

disciplina de Educação Física que contemple toda essa diversidade, diante do 

exposto justifica-se a relevância desse trabalho. O objetivo dessa investigação é 

desenvolver a escola para todos, por meio da construção cultural, política e de 

práticas escolares inclusivas, a fim de combater a exclusão educacional e social 

e responder à diversidade de estilos e ritmos de aprendizagem existente no 

contexto escolar. A problemática apontada está em: como construir para a 

disciplina de Educação Física, práticas inclusivas com atividades adaptadas para 

o aluno com necessidades especiais que possuem deficiência física, uma vez 

que há grande carência de referenciais teórico-metodológicos que norteiem a 

ação docente dos professores dessa área? Para o procedimento metodológico 

será realizado um levantamento de dados, através de um questionário que 

embasará a fundamentação teórica e posteriormente com oficinas práticas 

voltadas para os alunos e professores. Espera-se que o professor após esse 

processo, tenha um maior conhecimento a respeito da deficiência física e 

motivação para trabalhar com o aluno deficiente, repensando ainda, sua prática 

pedagógica. 
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IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: Método Situacional: uma alternativa metodológica no processo de 

ensino-aprendizagem-treinamento do basquetebol no contexto da escola. 

Palavras-chave: metodologia; método situacional; basquetebol; aprendizagem. 

Resumo: O presente artigo apresenta a conclusão do Programa de 

Desenvolvimento da Educação – PDE, ofertado pela Secretaria de Estado da 

Educação do Paraná, o qual buscou subsídios teóricos para a implementação 

de uma metodologia alternativa no processo de ensino do esporte, com 

características divergentes dos métodos tradicionais, centrados principalmente 

na técnica ou no jogo formal, ainda muito presentes nas aulas de Educação 

Física escolar, bem como aplicar uma proposta pedagógica utilizando o método 

situacional, como alternativa no ensino do Basquetebol nas aulas de Educação 

Física para os alunos da 8ª série matutina do Colégio Estadual Alberto Santos 

Dumont, no município de Cafelândia. Para tanto foi elaborada e aplicada uma 

produção didático-pedagógica que se iniciou com a aplicação de um questionário 

investigativo adaptado de Vasco Nuno Ricardo. A partir dos dados obtidos, foram 

abordados os conteúdos referentes à prática da modalidade de basquetebol por 

meio de aulas teóricas, com auxílio de leitura de textos, pesquisas no laboratório 

de informática e mostras de vídeos. Em seguida, as atividades teórico-práticas 

visavam o processo de ensino-aprendizagem-treinamento da modalidade 

Basquetebol de acordo com o método situacional, que buscavam estimular o 

desenvolvimento das capacidades cognitivas solicitando ações técnico-táticas 

dos alunos em situações análogas ao jogo formal, e também diagnosticar as 

possíveis vantagens do método situacional no processo de ensino-

aprendizagem-treinamento do Basquetebol. As atividades propostas pelo 

método situacional demonstraram o aumento do interesse, da participação e da 

motivação dos alunos durante sua aplicação. 

 



Produção didático-pedagógica 
Título: Método Situacional: uma alternativa metodológica no processo de 

ensino-aprendizagem-treinamento do basquetebol no contexto da escola. 

Palavras-chave: Basquetebol; Método situacional; Estruturas Funcionais 

Resumo: Esta unidade didática aborda uma alternativa metodológica para o 

ensino do Basquetebol no contexto escolar. Nesta perspectiva, o método 

situacional, propõe o desenvolvimento do processo de ensino do esporte oposto 

às propostas dos métodos tradicionais, que centralizam principalmente o ensino 

da técnica ou do jogo formal. O método situacional baseia-se em atividades que 

estimulem ações que acontecem por meio de situações de jogo estruturadas a 

partir do jogo formal, em que o aluno se depara com tarefas-problemas e busca 

soluções que a situação padrão demanda. Essa forma modificada de jogo no 

ensino da modalidade, com regras simples, número menor de jogadores e 

espaço reduzido, permite a continuidade das ações e elevadas possibilidades de 

concretização. Para tanto, a referida produção didática será aplicado para uma 

turma do ensino fundamental – séries finais por meio de 22 aulas estruturadas a 

partir das características pertinentes ao método situacional direcionadas à 

modalidade de basquetebol. Em relação à forma de verificação da possível 

efetividade da intervenção será aplicado um questionário adaptado do 

instrumento proposto por Vasco Nuno Ricardo sobre conteúdos teóricos e 

práticos da modalidade antes e após a intervenção. 
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Artigo  
Título: Jogos educativos: Trabalhando com a Cognição no Combate ao 

Fracasso Escolar 

Palavras-chave: Fracasso Escolar, Jogos educativos 

Resumo:  
 
Produção didático-pedagógica 



Título: Jogos educativos: Trabalhando com a Cognição no Combate ao 

Fracasso Escolar 

Palavras-chave: Jogos, Aprendizagem , fracasso Escolar. 

Resumo:  
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Artigo  
Título: Plano de trabalho docente: relevância e legitimidade? 

Palavras-chave: Plano de trabalho docente; Educação Física; Diretrizes 

Curriculares Estaduais; Metodologia; Conteúdos 

Resumo: O processo de conhecimento da realidade do objeto de estudo deste 

trabalho, sua produção e desenvolvimento se deu por meio da pesquisação. 

Teve como objetivo a investigação da utilização das Diretrizes Curriculares da 

Educação Básica de Educação Física (DCE\'s) do Estado do Paraná na 

elaboração do Plano de Trabalho Docente (PTD) pelos docentes de Educação 

Física das escolas da rede pública de ensino, seu reconhecimento e 

aplicabilidade como documento norteador, averiguação da viabilidade de 

aplicação do quadro de conteúdos básicos por série e a abordagem teórico 

metodológica proposta pelas DCE\'s, elaboração junto aos docentes da Escola 

Estadual Isolda Schmid de um plano de trabalho docente que contemple as 

DCE\'s inseridas nas reais possibilidades do Estabelecimento e avaliação dos 

resultados obtidos pela realização do plano de trabalho docente entre docentes 

e discentes da Escola Estadual Isolda Schmid. Os instrumentos de coleta de 

dados utilizados foram um questionário dirigido aos profissionais da área de 

Educação Física da rede e formulários descritivos das professoras e dos alunos 

participantes a cerca das considerações relevantes e significativas para o 

processo. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Plano de trabalho docente: relevância e legitimidade? 



Palavras-chave: Plano de trabalho docente; Educação Física; Diretrizes 

Curriculares Estaduais; Metodologia; Conteúdos 

Resumo: Este material didático pretende auxiliar na elaboração do plano de 

trabalho docente (PTD) junto aos docentes da rede pública de ensino, 

identificando o reconhecimento e a aplicabilidade das Diretrizes Curriculares 

Estaduais de Educação Física (DCE\'s) como documento norteador; analisando 

e discutindo a viabilidade de aplicação do quadro de conteúdos básicos por série 

e a abordagem teórico metodológica proposta nas Diretrizes. Bem como, avaliar 

os resultados obtidos pela execução deste PTD entre docentes e 

discentes.Assim este material didático pedagógico permite problematizar 

algumas questões: os professores (re)conhecem que as Diretrizes deveriam 

nortear sua prática docente? Este documento é utilizado como base da 

construção do seu Plano de Trabalho Docente? São trabalhados todos os 

conteúdos estruturantes e básicos por série durante o ano letivo? É possível 

contemplar a abordagem teórico metodológica na “totalidade” para “todos” os 

conteúdos básicos propostos nas diretrizes? É possível executar um plano de 

trabalho docente que contemple as DCE\'s inseridas nas reais possibilidades dos 

Estabelecimentos?A cocretização desse diálogo poderá resultar numa práxis 

transformadora, contrariando a atual realidade de muitas escolas em que a 

improvisação passou a fazer parte desse cotidiano e com uma frequência não 

desejada, vindo a ser praticamente uma “regra”. Visando reverter esta lógica de 

improvisação e descomprometimento diante dos inúmeros desafios da escola 

básica, este material didático pedagógico poderá contribuir com a Educação 

Física escolar e sua organização no interior da escola. 
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Artigo  
Título: JOGOS E BRINCADEIRAS: ATIVIDADES EDUCATIVAS PRESENTES 

NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO FUNDAMENTAL 

Palavras-chave: Jogos; Brincadeiras; Aprendizagem; Valores. 



Resumo: Neste artigo pretende-se demonstrar que a brincadeira se constitui 

como um método eficiente de ensino para crianças, visto que na fase inicial do 

desenvolvimento sócioafetivo é muito importante que os alunos se envolvam 

com o processo de ensinoaprendizagem, pois o tempo de atenção nesta idade 

é bastante curto. Neste contexto, objetiva-se identificar os jogos e brincadeiras, 

prioritariamente de caráter motor típicos da região sudoeste do Paraná. Sendo 

que para isso, far-se-á necessário fazer um levantamento dos jogos e 

brincadeiras da região em questão, a partir da população adulta, com intuito de 

oportunizar a experiência dessas práticas da cultura corporal do movimento, 

identificadas no levantamento, na forma de jogos e brincadeiras, para as 

crianças. Desta forma, este estudo envolveu a questão do jogo e da brincadeira, 

pois são nas atividades lúdicas, que a criança aprende a lidar com o mundo real, 

desenvolvendo suas potencialidades, incorporando valores, conceitos e 

conteúdos. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica e a de campo, 

que se assemelhou a uma pesquisa descritiva, apresentando características de 

uma ação de intervenção prática. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: JOGOS E BRINCADEIRAS: ATIVIDADES EDUCATIVAS PRESENTES 

NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO FUNDAMENTAL 

Palavras-chave: Jogos; Brincadeiras; Aprendizagem; Valores. 

Resumo: Nesta Unidade Didática pretende-se demonstrar que a brincadeira se 

constitui como um método eficiente de ensino para crianças, visto que na fase 

inicial do desenvolvimento sócio-afetivo é muito importante que os alunos se 

envolvam com o processo de ensino-aprendizagem, pois o tempo de atenção 

nesta idade é bastante curto. Neste contexto, objetiva-se identificar os jogos e 

brincadeiras, prioritariamente de caráter motor típicos da região sudoeste do 

Paraná. Sendo que para isso, far-se-á necessário fazer um levantamento dos 

jogos e brincadeiras da região em questão, a partir da população adulta, com 

intuito de oportunizar a experiência dessas práticas da cultura corporal do 

movimento, identificadas no levantamento, na forma de jogos e brincadeiras, 

para as crianças. Desta forma, este estudo envolverá a questão do jogo e da 

brincadeira, pois são nas atividades lúdicas, que a criança aprende a lidar com 

o mundo real, desenvolvendo suas potencialidades, incorporando valores, 



conceitos e conteúdos. A metodologia utilizada será a pesquisa bibliográfica e a 

de campo, que se assemelhará a uma pesquisa descritiva, apresentando 

características de uma ação de intervenção prática. 
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Artigo  
Título: O ESPORTE NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FISICA: Um estudo sobre a 

falta de conhecimento dos alunos do Ensino Médio 

Palavras-chave: Esporte 

Resumo: Este artigo faz parte das atividades desenvolvidas no Programa de 

Desenvolvimento do Paraná (PDE) e aborda o problema percebido através de 

experiência profissional em aulas de Educação Física ministradas no Colégio 

Humberto de Alencar Castelo Branco. Durante vários anos, percebeu-se que a 

cada ano que passa os alunos que iniciam as primeiras séries do Ensino Médio 

demonstram falta de conhecimento sobre o conteúdo esporte. O esporte é um 

conteúdos presente nas DCE’s e nos Projetos Político Pedagógico das Escolas 

desde o 6º ano do Ensino Fundamental. Diante dessas dificuldades, o trabalho 

se justifica na medida em que o objetivo foi refletir sobre os motivos da falta de 

conhecimento apresentada pelos alunos do referido colégio, e propor 

alternativas para minimizar o problema. Para concretizar os objetivos do 

trabalho, o Projeto foi desenvolvido em quatro etapas: Pesquisa de campo 

realizada através de um questionário aplicado aos alunos dos 1º anos do Ensino 

Médio; elaboração do Material Didático na modalidade de basquetebol; 

Implementação do Projeto na Escola, com base no material didático elaborado, 

visando resgatar os conteúdos em que os alunos demonstraram maior 

dificuldade; e, finalmente, a produção de um Artigo Científico. Ao término deste 

projeto, chegou a conclusão de que os motivos pelos quais os alunos não 

demonstram conhecimento esperado nos esportes estão relacionados a uma 

soma de fatores como por exemplo, há uma troca constante de professores nas 

escolas, alguns dos conteúdos não foram abordados pelos professores, não é 



respeitada uma sequência pedagógica presente nos Projetos das Escolas, a 

falta de espaço físico e materiais adequados para a prática das diferentes 

modalidades. Diante de tais motivos e a partir da experiência desenvolvida com 

o material didático e implementação do Projeto na Escola, conclui-se que há 

possiblidade e necessidade de retomar os conteúdos pelo professor, de forma 

organizada e responsável, respeitando o planejamento pré-definido, em todas as 

séries do ensino Fundamental e Médio. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: UM RESGATE DOS CONTEÚDOS DO BASQUETEBOL NO ENSINO 

MÉDIO 

Palavras-chave: Esportes, Basquetebol, Aprendizagem, Educação Física 

Escolar 

Resumo: De acordo com as Diretrizes Curriculares (Paraná 2008), o esporte é 

um conteúdo estruturante considerado importantíssimo no contexto de 

aprendizagem da Educação Física escolar. Trabalho no Colégio Humberto 

Alencar Castelo Branco, no Município de Santa Helena, onde recebo alunos do 

Ensino Fundamental de várias escolas públicas, e tenho observado que a cada 

ano que passa, os mesmos apresentam falta de conhecimento do conteúdo 

esporte tanto na teoria como na prática. Através de uma pesquisa realizada junto 

aos alunos dos primeiros anos do ensino médio do referido colégio, detectei que 

os mesmos apresentam maior dificuldade no conteúdo de basquetebol, e 

consideram importante retomar o mesmo no ensino médio. Por esse motivo 

estou elaborando um material didático na modalidade de basquetebol que tem 

como objetivo minimizar tais dificuldades, tentando assim, além de resgatar o 

aprendizado dos conhecimentos gerais relacionados a esta modalidade, nas 

habilidades motoras técnicas e táticas, demonstrar a importância da Educação 

Física para formação desses alunos. Este material didático tem o formato de 

uma unidade didática, em forma de apostila, e consta de textos em forma de 

referencial teórico sobre o assunto. Esse material será aplicado em duas turmas 

de 1ª anos do Ensino Médio, sendo uma turma de cada turno. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 



PROFESSOR PDE: IEDA INES REINEHR 
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Artigo  
Título: JOGOS COOPERATIVOS NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA COMO 

ESTRATÉGIA PARA AMENIZAR O BULLYING. 

Palavras-chave: Educação Física, Jogos Cooperativos, Jogos Competitivos, 

Bullying. 

Resumo: O bullying é um problema que afeta as nossas escolas, comunidades 

e toda a sociedade, e a única forma de evitá-lo é uma ampla discussão com 

todos os envolvidos no processo educacional. Este trabalho foi desenvolvido e 

implementado no Colégio Estadual de Marmeleiro, situado na cidade de 

Marmeleiro, com um total de 45 alunos de duas 5ªs séries, do Ensino 

Fundamental, e teve como objetivo verificar a importância dos Jogos 

Cooperativos nas aulas de Educação Física, como estratégia para amenizar o 

bullying e promover a socialização. A metodologia da pesquisa deu-se através 

de um estudo bibliográfico, elaboração de um projeto de implementação, 

montagem da unidade didática e a intervenção na escola. Teve como 

instrumento de coleta de dados um questionário, aplicado a 20 alunos, 

escolhidos aleatoriamente, e distribuído também a um pedagogo e a um 

professor de cada disciplina. Pode-se constatar que os questionários foram 

respondidos e devolvidos por 17 alunos e por apenas 03 professores. Através 

da organização das atividades e com base nos resultados dos questionários, foi 

possível perceber que grande parte dos alunos aprenderam os conceitos sobre 

Bullying, Jogos Cooperativos e Jogos Competitivos, e também, a identificar as 

diferenças entre os Jogos Cooperativos e Competitivos na prática. Inclusive, 

tornaram-se mais participativos e demonstraram uma melhor convivência no 

decorrer das aulas. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Jogos Cooperativos na Educação Física Escolar como estratégia para 

amenizar o Bullying no Colégio Estadual de Marmeleiro/Pr 

Palavras-chave: Educação Física; Jogos Cooperativos; Jogos Competitivos; 

Bullying. 



Resumo: Esta Unidade Didática tem por objetivo mostrar a importância dos 

jogos cooperativos nas aulas de Educação Física, como estratégia para 

amenizar o Bullying, promovendo a socialização, e melhorando o relacionamento 

interpessoal. Os Jogos Cooperativos visam a participação de todos, buscando a 

interação, onde os participantes jogam juntos, sem dar ênfase para a vitória ou 

derrota. Já o bullying, é um conjunto de atitudes agressivas, intencionais e 

repetitivas, sem motivação evidente, adotado por um ou mais alunos contra 

outro(s), causando dor, angústia e sofrimento, levando-o (s) à exclusão, além de 

danos físicos, morais e materiais. Pretende-se estimular a cooperação como 

forma de troca de experiências e construção coletiva de alternativas positivas, 

principalmente para a resolução de conflitos. A metodologia da pesquisa foi 

caracterizada como descritiva e a amostra será feita com 20 alunos, um 

pedagogo e um professor de cada disciplina, que farão parte da coleta de dados, 

cujo instrumento será um questionário que contribuirá de maneira direta para a 

realização do artigo final. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 
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Artigo  
Título: Jogos e Brincadeiras: Uma proposta para a inclusão de alunos com 

deficiência visual nas aulas de Educação Física. 

Palavras-chave: Inclusão; Deficiência Visual; Jogos e Brincadeiras. 

Resumo: O presente estudo teve como objetivo estabelecer se seria possível a 

inclusão de aluno com deficiência visual nas atividades práticas de Educação 

Física, por meio de jogos e brincadeiras. Caracterizou-se como um trabalho 

descritivo exploratório que foi realizado com a 6ª série C, do Colégio Estadual 

Marechal Humberto Alencar Castelo Branco de Cascavel/ Paraná. A pesquisa 

utilizou dois questionários, um no início, outro ao final da execução da unidade 

didática, constituída por doze planos de aula, com o conteúdo jogos e 

brincadeiras. Observando e analisando os dados, constatou-se ser possível 

incluir nas atividades práticas das aulas de Educação Física, através do 



conteúdo jogos e brincadeiras. Ficou demonstrado ser possível a inclusão, e a 

mudança de concepção e aceitação da pessoa com deficiência visual, 

promovendo assim, uma educação para todos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Jogos e Brincadeiras e a Inclusão de Alunos com Deficiência Visual no 

Ensino Fundamental. 

Palavras-chave: Palavras Chave: Inclusão, Deficiência Visual, Educação Física, 

Jogos e Brincadeiras. 

Resumo: RESUMO Observamos em nossa docência que na maioria das 

atividades práticas nas aulas de Educação Física, o aluno com deficiência visual 

fica excluído das atividades. Acreditamos que este fato se deve, muitas vezes, 

pela falta de preparo e qualificação dos docentes para lidar com as diferenças. 

Este trabalho tem por objetivo proporcionar jogos e brincadeiras, a fim de 

contribuir com a inclusão de alunos com deficiência visual em aulas de Educação 

Física no Ensino Fundamental. Caracteriza-se como um trabalho descritivo 

exploratório. A implementação acontecerá por meio de aulas práticas, nas quais 

serão utilizadas estratégias metodológicas que possibilitarão a inclusão através 

de brincadeiras, jogos da cultura popular, jogos cooperativos, sensoriais e 

motores, os quais serão adaptados para atender às características da turma na 

tentativa de prover uma educação inclusiva. O instrumento para coleta de dados 

será um questionário, visando a contribuição dos Jogos e Brincadeiras como 

ferramentas de inclusão nas aulas de Educação Física. A população para o 

referido estudo será composta pelos alunos do Colégio Estadual Marechal 

Humberto de Alencar Castelo Branco - Ensino Fundamental e Médio, cuja 

amostra dar-se-á, por todos os alunos da 6ª série C, onde se encontra inserido, 

um aluno com deficiência visual, perfazendo um total de 22 alunos sendo 14 do 

gênero masculino e 08 do gênero feminino, com idades entre 11 e 14 anos. 

Assim, este estudo pretende contribuir com ações pedagógicas para auxiliar 

professores de educação física no que se trata de uma educação para todos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 
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IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: UM ESTUDO SOBRE 

A PRÁTICA PEDAGÓGICA DOS PROFESSORES DE ESCOLAS PÚBLICAS 

DE CASCAVEL- PARANÁ 

Palavras-chave: professor; avaliação; educação física 

Resumo: O presente artigo faz parte do Programa de Desenvolvimento da 

Educação – PDE, ofertado pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná, 

de agosto de 2010 a 2011, o qual buscou aprofundar conhecimentos teórico-

práticos sobre o processo de avaliação na Educação Física escolar, 

paralelamente, implementar reflexões e ações na prática cotidiana de 

professores de escolas públicas de Cascavel, Paraná. A problematização 

norteadora questiona se o processo de avaliação dos professores de Educação 

Física se fundamenta no Projeto Político Pedagógico da escola e nas Diretrizes 

Curriculares do Paraná - DCEs. Caracterizou-se em uma pesquisa-ação, foi 

realizada uma pesquisa bibliográfica que abordou as características da avaliação 

na Educação Física na escola e sobre as modalidades, tendências e 

instrumentos de avaliação. A implementação de atividades ocorreu no Colégio 

Estadual Professora Júlia Wanderley, Cascavel, PR, através do 

desenvolvimento de estudos em grupos com seis (06) professores de Educação 

Física. Este estudo contribuiu no aprofundamento de conhecimentos teórico-

práticos sobre a avaliação pelos professores Educação Física, apontando que 

ela deve ser diagnóstica, contínua e permanente, utilizando-se de vários 

instrumentos de avaliação que sejam claros e precisos. Além disso, que os 

professores de Educação Física baseiam- se nos projetos políticos pedagógicos 

da escola e nas DCEs para definir e aplicar as formas e instrumentos de 

avaliações para os alunos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Diferentes formas de avaliação na Educação Física Escolar 

Palavras-chave: avaliação; Educação Física; professor 

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo aprofundar conhecimentos 

teórico-práticos identificando, analisando e exemplificando as diferentes formas 



avaliativas na Educação Física Escolar. Caracteriza-se como pesquisa 

bibliográfica que aborda a Educação Física Escolar e seus conteúdos 

estruturantes em especial o esporte; avaliação, suas características e 

modalidades, como: diagnóstica, formativa e somativa; os instrumentos de 

avaliação, como: dimensão atitudinal, dimensão motora e dimensão cognitiva, e 

exemplos práticos de instrumentos de avaliação nesta área, buscando subsídios 

e melhorias no processo de avaliação na prática pedagógica dos professores de 

Educação Física. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: IVANIA BEGHINI AVILA GOMES 

ORIENTADOR: Nelson Nardo Junior 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: A PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS E A PROMOÇÃO DA SAÚDE: 

Elementos essenciais nas aulas de Educação Física nas séries iniciais do Ensino 

Médio 

Palavras-chave: atividades físicas; aptidão física; saúde; condição de vida; 

conscientização. 

Resumo: Na atualidade, os jovens, apesar de cultivarem padrões de beleza, não 

têm tornado efetiva a prática de atividades físicas permanentes. Geralmente 

estas têm estado associada a modismos e status. Na realidade brasileira existe 

um número crescente de adolescentes e jovens adultos obesos, os quais têm 

em comum a convivência com as comorbidades associadas a essa doença e 

problemas decorrentes de uma vida sedentária. Apesar da Educação Física 

estar presente ao longo da vida desses jovens, isto não tem possibilitado que as 

atividades físicas se tornem rotina ao longo de suas vidas. Nesse sentido, 

acredita-se que os hábitos de vida saudável passam pela conscientização dos 

jovens de que as atividades físicas assim como a alimentação adequada fazem 

parte de uma melhor condição de vida. O presente estudo objetivou desenvolver 

no adolescente a consciência sobre o processo de promoção da saúde, 

entendendo a prática de atividades físicas como uma necessidade básica e que 

deve se estender ao longo da vida. Para tanto, foi fundamental a organização do 



Caderno Temático, direcionando os estudos e as atividades contemplando teoria 

e prática através de pesquisas. O estudo foi compartilhado com outros 

professores participantes do Grupo de Trabalho em Rede, realizado pela 

Secretaria da Educação do Estado do Paraná durante o ano de 2011 e 

apresentados através de relatórios e apresentações na Feira Científica e Cultural 

realizada na escola campo de intervenção em novembro de 2011 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS E A PROMOÇÃO DA SAÚDE: 

Elementos essenciais nas aulas de Educação Física, nas séries iniciais do 

Ensino Médio 

Palavras-chave: Adolescentes; Ensino Médio; Atividades Físicas; Qualidade de 

Vida. 

Resumo: O presente material tem por objetivo principal sensibilizar os 

adolescentes do 1° ano do Ensino Médio para hábitos de vida saudável, através 

de reflexões teóricas e práticas sobre a promoção da saúde no dia a dia, entre 

elas as atividades físicas como prática diária e por toda vida. Os estudos e 

reflexões sobre a prática de atividades físicas que serão propiciados têm por 

objetivo contribuir para uma vida de melhor qualidade, promovendo a saúde e 

em conseqüência a diminuição das doenças mórbidas. O referencial sobre o 

tema pretende-se trabalhar nos Grupos de Estudos que serão organizados na 

escola, durante o ano letivo, de forma a implementar a intervenção pedagógica 

prevista no PDE. Num primeiro momento apresenta-se a problematização do 

tema com objetivo de motivar os participantes as discussões e reflexões, abrindo 

espaço para que apresentem suas expectativas e desejos. Em seguida 

apresenta-se a proposta pedagógica com textos e atividades a serem 

desenvolvidas com os estudantes do 1° ano do Ensino Médio de formas a 

contribuir nas reflexões e discussões coletivas sobre o que consiste em ter uma 

vida saudável e de qualidade. Ao final apresenta-se as referências as quais 

subsidiaram e embasaram teoricamente este caderno pedagógico. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: IVETE FLORENCIO DA SILVA 



ORIENTADOR: Evandra Hein Mendes 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: AVALIAÇÃO FORMATIVA NA EDUCAÇÃO FÍSICA 

Palavras-chave: AVALIAÇÃO, EDUCAÇÃO FÍSICA, AVALIAÇÃO ATITUDINAL 

Resumo: Este artigo refere-se à avaliação formativa, analisando a proposta de 

avaliação constante nas DCE\'s do Paraná e sua relação com os elementos da 

avaliação formativa, assim como a influência dessa avaliação na disciplina de 

Educação Física, averiguando os possíveis instrumentos avaliativos que possam 

contribuir com a avaliação, a partir do desenvolvimento de práticas ou 

intervenções pedagógicas de com estudantes de 8ª séries do ensino 

fundamental na disciplina de Educação Física. Para tanto, foram desenvolvidas 

ações com estudantes do Colégio Estadual Vereador Francisco Galdino de Lima, 

que compreendem a montagem de um portfólio pelos alunos e pelo professor, 

em que constará a ficha para avaliação da dimensão atitudinal, ficha de 

avaliação do desempenho pessoal em relação aos objetivos, ficha de 

autoavaliação, trabalhos e relatórios das aulas. Verifica-se que a elaboração de 

fichas de avaliação atitudinal e a construção de portfólios que acompanham a 

avaliação contínua são elementos essenciais que permitem realizar uma 

avaliação formativa de maneira eficiente, demonstrando que este é um ato de 

responsabilidade que pode promover a satisfação do estudante impulsionando-

o para novas aprendizagens. A avaliação formativa preocupa-se com a formação 

integral do educando, avaliando não somente conteúdos relacionados a cada 

disciplina, mas suas atitudes e valores como ser humano e cidadão, voltados 

para a vida em sociedade. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: AVALIAÇÃO FORMATIVA NA EDUCAÇÃO FÍSICA 

Palavras-chave: AVALIAÇÃO; EDUCAÇÃO FÍSICA; AVALIAÇÃO ATITUDINAL 

Resumo: A avaliação para o professor possui uma função específica dentro do 

planejamento de ensino que permite ao educador repensá-lo a partir da análise 

do alcance dos objetivos propostos, percebendo outras funções além de 

simplesmente aferir notas aos alunos. Sendo assim, a avaliação escolar na 

Educação Física caracteriza-se como um elemento de formação capaz de 



reestruturar o ensino da disciplina, permitindo que os conteúdos sejam 

retomados sempre que os alunos não atingirem os objetivos propostos, 

perspectivando uma avaliação de caráter mais formativo, voltado especialmente 

para o desenvolvimento atitudinal. Nesse sentido, pretende-se apresentar os 

elementos constituintes do processo de avaliação formativa na disciplina de 

Educação Física no ensino fundamental, demonstrando através de exemplos e 

modelos as possibilidades de avaliar nessa perspectiva. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: IVONETE COSTA CARVALHO 

ORIENTADOR: Fabio Mucio Stinghen 

IES: UTFPR 

Artigo  
Título: MINIVOLEIBOL COMO FERRAMENTA DE ENSINO ESPORTIVO 

Palavras-chave: Educação Física. Minivoleibol. Voleibol. 

Resumo: A inserção da criança à prática desportiva é de suma importância para 

o desenvolvimento da coordenação motora, físico e do aprimoramento da 

interação social, de modo que a disciplina de Educação Física é um instrumento 

crucial para que essas perspectivas se efetivem, no entanto, para que isso 

efetive, é necessário que a criança tenha um contato inicial com as 

singularidades que envolvem uma modalidade como as regras e fundamentos, 

assim, propiciar aos alunos o primeiro contato por meio de atividades lúdicas e 

uma forma modificada da modalidade são meios que permitem a criança a ter o 

primeiro contato com uma modalidade esportiva específica. Assim sendo, o 

objetivo desse artigo foi o de assegurar a aprendizagem da modalidade de 

voleibol por intermédio da estratégia de ensino focada no minivoleibol e da 

adoção de atividades lúdicas. A metodologia utilizada para a elaboração desse 

artigo foi o da pesquisa bibliográfica para a exposição teórica e da observação 

da realidade para a investigação do público alvo. Esse trabalho se justificou no 

sentido de se constituir um material rico em informações para a área de 

Educação Física no Programa de Desenvolvimento Educacional, fornecendo 

novos materiais para outros estudos que venham a ser realizados no mesmo 



sentido, outrossim, para aprimoramento do conhecimento docente, a fim de que 

sejam aplicados na prática cotidiana. 

 

 
DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: JACKS FABRICIO TELES DE MATOS 

ORIENTADOR: Miguel A. de Freitas Jr 

IES: UEPG 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: UNIDADE DIDÁTICA 

Palavras-chave: xadrez;interesse;educação 

Resumo: Esta produção didática tem por objetivo nortear o desenvolvimento das 

ações previstas para a implementação do projeto na escola. 

 

 
DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: JANE MARCIA VERCEZI 

ORIENTADOR: ROSANGELA APARECIDA DE MELO 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: Educação Física: Valores Humanos e o Combate à Violência Escolar 

Palavras-chave: Educação Física, Valores Humanos, Violência Escolar - 

Bullying 

Resumo: A prática do ensinar, como também a do aprender é perpassada pela 

relação afetiva que o indivíduo estabelece em seu meio social, inclui-se aqui a 

sala de aula. A preocupação com violência na escola, especificamente o Bullying 

se torna de grande relevância entre educadores, pedagogos, psicólogos, entre 

outros profissionais que se inserem no contexto escolar. O presente estudo 

bibliográfico teve como objetivo discutir sobre a violência escolar com enfoque 

no fenômeno Bullying, os valores humanos e a relação destes com a Educação 

Física, contextualizando e buscando conscientizar sobre a importância do 

exercício dos Valores Humanos no cotidiano dos alunos seja na escola, em casa, 



enfim no seu meio social. Pretendeu subsidiar profissionais da educação e 

alunos da 8ª série do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Paiçandu para 

discussão, reflexão sobre a violência - Bullying e valores humanos 

contextualizados na disciplina de Educação Física. Como metodologia 

realizamos a implementação em um período de 32 horas, que contemplou 

diversas estratégias com aulas em sala, como também, aulas práticas com o 

conteúdo estruturante esporte com a modalidade voleibol. A avaliação ocorreu 

por meio de apresentações de seminários, teatro, textos, organização de 

eventos, entre outros recursos para a verificação do alcance dos objetivos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: EDUCAÇÃO FÍSICA VALORES HUMANOS E O COMBATE À 

VIOLÊNCIA ESCOLAR 

Palavras-chave: Educação Física, Valores Humanos, Violência Escolar - 

Bullying 

Resumo: A violência na escola, especificamente o Bullying se torna uma grande 

preocupação entre educadores, pedagogos, psicólogos, entre outros 

profissionais que buscam explicar e encontrar soluções para este problema. 

Portanto, a construção deste material tem por objetivo oferecer subsídios para 

discussão, reflexão sobre a violência - Bullying e valores humanos 

contextualizados na disciplina de Educação Física. Participarão deste estudo 

professores e alunos da 8ª série do Ensino Fundamental do Colégio Estadual 

Paiçandu. A instrumentalização ocorrerá num período de 32 horas, que 

contemplará exposição oral, textos, pesquisas, exposição de filmes e 

documentários, debates, reflexões, contextualização sobre a Violência Escolar – 

Bullying, assim como os Valores Humanos, porém estes serão vivenciados 

também em aulas práticas junto ao conteúdo estruturante esporte com a 

modalidade voleibol. Culminando na exposição de trabalhos por meio de 

apresentações de seminários, teatro, textos, organização de eventos, entre 

outros recursos para a verificação do alcance dos objetivos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: JANETE CORREA GARCIA 



ORIENTADOR: GLAUCE YARA DO NASCIMENTO 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: O uso das novas tecnologias como uma ferramenta pedagógica para as 

aulas de Educaçao Física. 

Palavras-chave: Tecnologias; Práticas Pedagógicas; Processo ensino-

aprendizagem. 

Resumo: A inovação tecnológica, cada vez mais presente no cotidiano das 

pessoas, assume uma função relevante também no contexto escolar, uma vez 

que pode criar situações interativas e motivadoras para a aprendizagem. Diante 

dessa nova realidade, surge a necessidade de que os professores apropriem-se 

de novas práticas pedagógicas no processo ensino-aprendizagem, fazendo uso 

de ferramentas tecnológicas disponíveis nas escolas. O presente estudo 

investigou como o uso do software JClic pode melhorar e ampliar as práticas 

pedagógicas nas aulas de educação física . A pesquisa foi implementada a partir 

da metodologia da pesquisa-ação, com discussões, reflexões e treinamento de 

06 professores de educação física. As reuniões aconteceram no Colégio 

Estadual Polivalente de Goioerê – PR. Ao concluir a pesquisa, os professores 

construíram um amplo material didático como auxilio em sua prática pedagógica. 

Conclui-se que a presente pesquisa contribuiu para evidenciar a grande 

importância de tecnologias como uma importante ferramenta nas aulas de 

educação física, possibilitando uma nova organização do trabalho pedagógico 

do professor e maneiras inovadoras de ensinar os conteúdos da disciplina. 

Entretanto, constatou-se também a insegurança por parte dos professores 

quanto ao uso de novas ferramentas, o que pode dificultar o emprego de 

tecnologia no contexto educacional. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O uso das novas tecnologias como uma ferramenta pedagógica para as 

aulas de Educação Física. 

Palavras-chave: tecnologias; comunicação; práticas pedagógicas; ferramenta; 

software. 

Resumo: A importância e a necessidade de integração das tecnologias ao 

trabalho escolar, em especial as novas tecnologias da informação e 



comunicação, se faz cada vez mais presente no cotidiano escolar. Portanto, o 

uso crescente das tecnologias está associado à necessidade dos professores 

virem a fazer uso de novas práticas pedagógicas no processo de ensino-

aprendizagem. Nesse sentido, o presente trabalho busca apresentar atividades 

através do uso das tecnologias como forma de contribuir com o trabalho 

pedagógico do professor de educação física. Dessa forma, a proposta de 

implementação da produção didático-pedagógica será através de apresentação 

e treinamento do software Jclick aos professores, apresentando exemplos de 

atividades que podem ser elaboradas para as aulas, com o intuito final de que 

posteriormente os professores utilizem a ferramenta em suas aulas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: JOAO ANDRADE PEREIRA 

ORIENTADOR: maria cristina simeoni 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  
Título: DANÇA NO ESPAÇO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS (EJA) 

Palavras-chave: Consciência Corporal; Dança; Educação de Jovens e Adultos; 

Educação Física; 

Resumo: Este artigo trata dos resultados do Projeto de Implementação do 

Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), desenvolvido no Centro 

Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos (CEEBJA) – Profª. Geni 

Sampaio Lemos, no município de Jacarezinho, Estado do Paraná, com uma 

turma do Ensino Médio. Os alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

possuem uma temporalidade diferente no processo de ensino aprendizagem, em 

relação aos do ensino regular e, por possuírem características próprias, deve-se 

considerar uma forma diferenciada de ações pedagógicas. No projeto, o 

problema definido é a conscientização corporal, a qual direcionada pela prática 

da atividade da dança poderá motivar os alunos da EJA e levá-los a participarem 

mais das atividades de Educação Física. Para tanto, as Metodologias utilizadas 

foram pesquisas bibliográficas, uso da internet no laboratório da instituição alvo, 

visita à academia de dança, apresentações de filmes e vídeos sobre dança, entre 



outros. Após as atividades, avaliava-se a aceitação e melhoria na participação 

dos alunos nas aulas, através da frequência e de muitos diálogos e 

conversações. Os resultados revelaram que há necessidade de um tempo maior 

de trabalho, para que se possa perceber maiores transformações, tendo em vista 

as dificuldades e barreiras apresentadas pelo grupo envolvido, uma vez que as 

aulas de Educação Física na EJA são desenvolvidas de acordo com a realidade 

dos alunos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: DANÇA NO ESPAÇO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS (EJA) 

Palavras-chave: Educação Física, Educação de Jovens e Adultos, Dança 

Resumo: O tema elaborado propicia ao trabalho da Educação Física Escolar 

uma ferramenta importante para reflexões a respeito da consciência corporal no 

espaço escolar da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Promove reflexões 

acerca da utilização da dança em relação à faixa etária específica do aluno de 

Ensino Médio da EJA, indicando caminhos para a superação de algumas 

atitudes tornando- se saber significativo para a compreensão da realidade 

escolar, encorajando educandos a ofertarem reações produtivas inseridos num 

processo de resgate da consciência corporal. Em síntese, a dança surge como 

uma ótima opção de atividade física para esta faixa etária. É uma atividade que 

permite a espontaneidade, exigindo pouco esforço físico, resgatando a auto- 

estima e ao mesmo tempo proporcionando benefícios à saúde. Vale lembrar que 

ela é uma possibilidade de atividade para os momentos de lazer. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: JOAO BATISTA BIZO 

ORIENTADOR: ELIANE JOSEFA BARBOSA DOS REIS 

IES:  Faculdade Estadual de Educaçãos, Ciências e Letras de Parana 

Artigo  
Título: Brincadeiras populares como alternativa pedagógica nas aulas de 

Educação Física 

Palavras-chave: Brinquedo; Brincadeiras; Criança; Alternativas; Material 



Resumo: O objetivo deste estudo foi analisado as alternativas que podem ser 

estabelecidas entre os brinquedos e brincadeiras populares numa perspectiva 

da teoria histórico-crítica e prática pedagógica nas aulas de Educação Física na 

Escola. Por tanto este projeto foi baseada nas Diretrizes Curriculares para a 

Educação Básica do Estado do Paraná – DEC’s/2008, da disciplina de Educação 

Física e em autores clássicos que defendem a teoria histórico-crítica que 

destacam a importância dos brinquedos e brincadeiras como uma alternativa 

pedagógica para o desenvolvimento intelectual e social do aluno, utilizando de 

brinquedos e brincadeiras. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Brincadeiras populares como alternativa pedagógica nas aulas de 

Educação Física 

Palavras-chave: Brinquedos; Brincadeiras; Educação Física; Teoria histórico-

critica; Alternativa. 

Resumo: Neste estudo analisaremos as alternativas que podem ser 

estabelecidas entre os brinquedos e as brincadeiras populares numa perspectiva 

da teoria histórico-critica e a prática pedagógica nas aulas de Educação Física 

na escola. Por tanto basearemos nas Diretrizes Curriculares para a Educação 

Básica do Estado do Paraná – DEC’s/2008, da disciplina de Educação Física e 

em autores clássicos que defendem a teoria histórico-critica que destacam a 

importância dos brinquedos e brincadeiras como alternativa para o 

desenvolvimento intelectual e social do aluno. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: JOAO BATISTA FORIN 

ORIENTADOR: Luciane Cristina Arantes da Costa 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: METODOLOGIAS ALTERNATIVAS NO ENSINO DO FUTSAL NAS 

AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

Palavras-chave: Futsal; Metodologias; Situacional. 



Resumo: O presente artigo advém de muitos anos de observações e 

experiências vividas por este professor nos seus longos 24 anos de docência em 

sala de aula na rede pública, de estudos realizados na literatura sobre o tema 

metodologias do ensino dos esportes coletivos e da implementação de um 

projeto pedagógico realizado com os professsores de Educação Física de uma 

escola estadual do município de Roncador, Paraná, no segundo semestre do 

ano de 2011. A metodologia usada foi a pesquisa-ação possibilitando ao 

professor repensar suas práticas pedagógicas. Participaram do estudo 4 

professores de Educação Física. Foi utilizado como instrumento de pesquisa um 

questionário inicial com o objetivo de diagnosticar o entendimento dos 

professores sobre conhecimentos das metodologias utilizadas no ensino dos 

esportes na Educação Física escolar. Foi ainda, realizado um estudo 

bibliográfico, para conhecimento das metodologias de ensino dos esportes com 

o objetivo de fundamentar a proposta pedagógica; a implementação do plano de 

atividades (intervenção pedagógica) foi estruturado em 10 encontros a partir do 

método situacional (GRECO, 1998); uma entrevista semi-estruturada foi 

realizada após a realização da intervenção pedagógica. Após a implementação 

do projeto pedagógico foi possível verificar a satisfação dos professores em 

realizar uma metodologia de ensino que estimula a participação os alunos, além 

de promover aprendizagem dos aspectos táticos. Considerando o exposto, 

pode-se observar que os métodos de ensino-aprendizagem empregados nas 

escolas públicas devem constituir importantes objetos de estudo para a 

Educação Física. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: METODOLOGIAS ALTERNATIVAS NO ENSINO DO FUTSAL NAS 

AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO COLÉGIO ESTADUAL GAL CARNEIRO 

DO MUNICIPIO DE RONCADOR – PR 

Palavras-chave: futsal;metodologias alternativas; estruturas funcionais 

Resumo: O presente projeto de pesquisa escolhido veio da angústia e 

dificuldades encontradas no decorrer destes anos no ensino das habilidades 

esportivas aos alunos. Diante da abordagem tradicional o ensino dos esportes 

coletivos em particular aumentam a falta de progresso das aprendizagens das 

habilidades esportivas, ou seja, um ensino marcado pela superficialidade, 



descontextualização, alienação ao jogo e pouco significado. Pretende-se levar o 

professor de Educação Fisica a refletir sobre o desenvolvimento de práticas 

pedagógicas para o conteúdo “esporte”, buscando apresentar uma proposta de 

metodologias alternativas no ensino dos esportes com o intuito de oportunizar a 

formação plena do educando. Considerando o exposto, pode-se observar que 

os métodos de ensino-aprendizagem empregados nas escolas devem constituir 

importantes objetos de estudo para a Educação Física. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: JOAO BATISTA LIBARDI 

ORIENTADOR: Evandra Hein Mendes 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: Avaliação no conteúdo Futsal da Educação Física Escolar 

Palavras-chave: Avaliação; Educação Física; Futsal. 

Resumo: Na educação, o ato de ensinar é considerado um elemento bastante 

complexo. Essa complexidade aumenta ainda mais quando se trata de avaliar. 

Na disciplina de Educação Física há muitas divergências, pois o objeto de 

conhecimento a ser avaliado é o movimento humano. Surge então a necessidade 

de desenvolver instrumentos práticos de avaliação relacionados aos conteúdos 

esportivos na disciplina. Sendo assim, analisou-se a aplicabilidade de um 

instrumento desenvolvido para a modalidade do futsal em nível de Ensino Médio, 

o qual foi posto em prática a alunos do 1º ano do Colégio Estadual Irmã Maria 

Margarida – Ensino Médio e Normal, do Município de Salto do Lontra (NRE – 

Dois Vizinhos). Constatou-se que o referido instrumento é perfeitamente possível 

de ser empregado a alunos do Ensino Médio, cabendo ao professor adaptá-lo a 

realidade do seu ambiente escolar. Não foram identificados elementos de 

dificuldades que inviabilizavam sua utilização no processo avaliativo, pelo qual a 

avaliação da aprendizagem pode ser feita com mais clareza e objetividade. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: AVALIAÇÃO DO CONTEÚDO FUTSAL NA EDUCAÇÃO FÍSICA 

ESCOLAR: Instrumentos, Protocolos e Atividades 



Palavras-chave: Instrumentos; Protocolos; Atividades. 

Resumo: O problema em relação à diversificação das formas de avaliações é 

selecionar quais procedimentos, estratégias ou instrumentos a serem utilizados 

pelo professor para que atinja todas as dimensões do processo avaliativo. Vendo 

a necessidade de estudar o processo de avaliação, relacionamos alguns testes 

existentes na literatura da Educação Física, que possam contribuir na análise da 

evolução dos alunos pelo professor. Esperamos que não sejam utilizados como 

parâmetro de classificação ou comparação entre os alunos, mas que possam 

auxiliar o professor no desenvolvimento da aprendizagem dos educandos. Os 

testes poderão servir de modelos ou serem adaptados às condições e 

necessidades da escola. As atividades objetivam trabalhar os fundamentos do 

futsal de forma mais recreativa e prazerosa para o aluno. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: JOAO CARLOS GARCIA 

ORIENTADOR: Christine Vargas Lima 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  
Título: JOGOS COOPERATIVOS – POSSIBILIDADES E ALTERNATIVAS 

Palavras-chave: Jogos Cooperativos. Participação, Cooperação, Convivência 

Resumo: O presente projeto foi elaborado para alunos de 5ª série do Ensino 

Fundamental do Colégio Estadual José Marcondes Sobrinho, da cidade de 

Laranjeiras do Sul, nas aulas de Educação Física, com intervenção do 

pesquisador sob forma de pesquisa bibliográfica para o desenvolvimento de 

possibilidades metodológicas através dos Jogos Cooperativos. Neste sentido 

esta pesquisa propôs-se a contribuir para o ensino aprendizagem por meio de 

práticas pedagógicas que possibilitem trabalhar aspectos cooperativos, os quais 

permitem valorizar o hábito do pensar, cooperar, refletir, comunicar, 

conscientizar e socializar. Durante as atividades foram analisados os diferentes 

pontos de vista apresentados pelos alunos. Observou-se a aceitabilidade dos 

Jogos Cooperativos, através das oportunidades que foram oferecidas a cada 

atividade, buscou-se resgatar a capacidade das pessoas em viver e conviver em 

harmonia, respeitando as diferenças, para que ninguém se sinta excluído, numa 



perspectiva de melhorar a participação e a aprendizagem de todos. Neste projeto 

optou-se pelos Jogos Cooperativos, por acreditar-se que o jogo é importante 

para o desenvolvimento humano, pois ao jogar se aprende a solucionar 

problemas, harmonizar conflitos, superar crises e alcançar objetivos. Com a 

implementação do projeto na escola pôde-se constatar o interesse e a 

participação expressiva dos alunos em todas as atividades. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: JOGOS COOPERATIVOS – POSSIBILIDADES E ALTERNATIVAS 

Palavras-chave:  
Resumo: Este trabalho propõe-se a refletir a importância dos Jogos 

Cooperativos nas aulas de Educação Física, tendo como foco central o resgate 

de valores humanísticos, fundamentais necessários para o relacionamento 

harmonioso entre as pessoas. Observa-se nos dias de hoje que a escola está 

fora desse contexto, pois o que observamos é a falta de possibilidades ou um 

projeto que discuta valores ou temas relacionados a ele, para a construção do 

cidadão enquanto sujeito de uma sociedade mais humana. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: JOAQUIM RODRIGUES DE OLIVEIRA NETTO 

ORIENTADOR: Carlos Eduardo da Costa Schneider 

IES:  UTFPR 

Artigo  
Título: Educação Física e Interdisciplinariedade : A contribuição das técnicas de 

meditação para a formação integral do educando. 

Palavras-chave: respiração-relaxamento-prática 

Resumo: O presente projeto nasce da concepção sistêmica de educação, o 

educando deveser visto como um todo, sendo assim, entendemos que as 

técnicas de meditação podem contribuir para para esta formação integral do ser 

humano. entendemos que a disciplina de Educação Física é muito mais ampla 

que o senso comum nos apresenta. Esta disciplina tem muito mais a contribuir 

para a emancipação do ser humano, construção da cidadania e da ética, não se 

limita apenas a corporeidade, mas sim vivendo a complexidade. 



 
Produção didático-pedagógica 
Título: Educação Física e a Interdisciplinariedade: a ccontribuição das técnicas 

de Meditação para formação integral do educando. 

Palavras-chave: Meditação e formação inegral do ser humano. 

Resumo: O presente projeto nasce a partir da concepção sistêmica de 

educação, no qual o educando deve ser visto como um todo, sendo assim, 

entendemos que as técnicas de meditação podem e devem contribuir para esta 

formação integral do ser humano. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: JONAS ALVES FERREIRA 

ORIENTADOR: ELIANE JOSEFA BARBOSA DOS REIS 

IES:  Faculdade Estadual de Educaçãos, Ciências e Letras de Parana 

Artigo  
Título: Nível de atividade física dos alunos do ensino médio e os problemas 

decorrentes com a inativdade. 

Palavras-chave: Educação Física Escolar; sedentarismo; atividade física. 

Resumo: O presente artigo teve como objetivo contribuir para uma mudança de 

comportamento dos alunos nas aulas de Educação Física escolar, por meio de 

metodologia diversificada, tendo como foco os benefícios da atividade física 

regular para a promoção da saúde e combate ao sedentarismo. A pesquisa foi 

desenvolvida utilizando o método de estudo de campo com natureza qualitativa. 

A população participante foi composta pelos alunos do 1º ano do Ensino Médio 

da rede pública de ensino do Colégio Padre Manuel da Nóbrega da cidade de 

Umuarama-Paraná, com a participação de 30 (trinta) alunos. A implementação 

contou com 08 (oito) encontros. O desenvolvimento da proposta envolveu 

explicitação oral, trabalho em grupo, apresentação de vídeos, dinâmicas, leituras 

e reflexão de textos para compreensão da temática e aplicação de um 

questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ) proposto pela Organização 

Mundial da Saúde (1998) que serviu como instrumento determinante de 

verificação de atividade física populacional. Primeiramente, as ações foram 

abordadas na unidade temática, juntamente com outros textos de apoio que 



serviram de instrumentos teórico-práticos norteadores para subsidiar as 

reflexões junto ao público alvo participante. A vivência com o conteúdo na prática 

mostrou a importância de promover a saúde através da atividade física nas aulas 

de Educação Física escolar, por meio de diversas manifestações do movimento. 

O conteúdo favoreceu a aprendizagem significativa, propiciando o diálogo e a 

troca de experiências entre os alunos e o professor pesquisador Concluiu-se que 

a proposta serviu de orientação para auxiliar os alunos a compreender as 

implicações advindas da inatividade física e de práticas mal orientadas. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Nível de atividade física dos alunos do ensino médio e os problemas 

decorrentes com a inativdade. 

Palavras-chave: qualidade de vida; sedentarismo; atividade física 

Resumo: O sedentarismo nos alunos do Ensino Médio vem aumentando de 

maneira geral e notamos a falta de participação e o desinteresse nas aulas que 

propõem Práticas de atividades físicas são grandes. A prática regular de 

atividade física sempre esteve ligada à imagem de pessoas saudáveis, sendo 

definida como um conjunto de ações que um individuo ou um grupo de pessoas 

executam, envolvendo gasto de energia, além de atividades mentais e sociais 

de modo que terão como resultados muitos benefícios à saúde. Esta é uma 

pesquisa que se caracteriza como uma pesquisa social aplicada, explicativa de 

natureza quantitativa e tem por objetivo diagnosticar o sedentarismo dentro do 

contexto escolar e quais suas implicações na sociedade atual. A pesquisa será 

desenvolvida no Colégio Estadual Padre Manuel da Nóbrega, na cidade de 

Umuarama, no ano de 2011 e os sujeitos de pesquisa serão os alunos do 1° ano 

do Ensino Médio. Para a coleta de dados serão aplicados com os alunos o teste 

do IPAQ. Após a verificação das causas do sedentarismo escolar, das análises 

espera-se apontar alternativas para a diminuição do problema. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: JORGE ABDO SADER JUNIOR 

ORIENTADOR: Nilson Roberto Moreira 

IES:  UEM 



Artigo  
Título: XEQUE MATE NA PREGUIÇA: O XADREZ FAZENDO O ALUNO 

SUPERAR SEUS LIMITES 

Palavras-chave: xadrez; educação física; desempenho escolar dos alunos. 

Resumo: Esse tema foi escolhido por considerar a educação física uma ciência 

biológica e da saúde e parte integrante da escolarização do aluno, portanto deve 

estar articulada no projeto político pedagógico da escola. É a área do 

conhecimento que introduz e integra os alunos na cultura corporal do movimento 

com finalidades de lazer, de expressão de sentimentos, afetos e emoções de 

manutenção e melhoria de saúde. Este projeto foi desenvolvido com o objetivo 

de despertar nos alunos o gosto para a prática do xadrez e principalmente 

observar se as atividades desenvolvidas possibilitaram uma maior 

sociabilização, diminuindo assim a agressividade e indisciplina, bem como 

melhorias na sua aprendizagem. O jogo de xadrez é uma modalidade que ajuda 

a desenvolver e a melhorar as seguintes capacidades: concentração, raciocínio 

lógico, tomada de decisão, reflexão, organização, memorização e a atenção. A 

Educação Física pode e deve utilizar o xadrez em seu conteúdo para que possa 

auxiliar no desenvolvimento das habilidades cognitivas do educando, tornando-

se um grande instrumento de formação das operações intelectuais. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: XEQUE MATE NA PREGUIÇA: O XADREZ FAZENDO O ALUNO 

SUPERAR SEUS LIMITES 

Palavras-chave: XADREZ, DESEMPENMHO ESCOLAR; 

INTERDISCIPLINARIDADE 

Resumo: O jogo de xadrez é uma modalidade que ajuda a desenvolver e a 

melhorar as seguintes capacidades: concentração, raciocínio lógico, tomada de 

decisão, reflexão, organização, memorização e a atenção. A Educação Física 

pode e deve utilizar o xadrez em seu conteúdo para que possa auxiliar no 

desenvolvimento das habilidades cognitivas do educando, tornando-se um 

grande instrumento de formação das operações intelectuais. Objetivos: Difundir 

o jogo de xadrez como conteúdo curricular e apontar a contribuição que sua 

prática pode trazer no desenvolvimento da capacidade intelectual dos alunos do 

ensino fundamental. Esta é uma pesquisa de campo, diagnóstica, qualitativa, 



com o objetivo de observar, analisar e compreender o significado das 

manifestações. Os conteúdos serão desenvolvidos através de uma metodologia 

teórico-prática que visa atender as necessidades do ensino aprendizagem, 

respeitando a individualidade biológica, auxiliando no conhecimento social e 

cultural ao qual o indivíduo está inserido. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: JORGE LUIZ CAFISSO 

ORIENTADOR: Dourivaldo Teixeira 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: O Tênis de Campo como conteúdo da Ed. Física e sua caracteristicas 

educacionais. 

Palavras-chave: Esporte; tênis; espírito esportivo. 

Resumo: Resumo: Neste artigo pretende-se relatar os resultados e discussões 

da Implementação do PDE- Programa de Desenvolvimento Educacional na 

Escola, bem como o processo de aplicação das atividades de implementação 

pedagógica realizada no Colégio Estadual Machado de Assis de Barbosa Ferraz 

EFMP, Paraná, na turma com 25 alunos de 7ª série do Ensino Fundamental, no 

segundo semestre de 2011. A implementação teve como tema de estudos o 

Tênis de campo como conteúdo da educação física e suas características 

educacionais. A intervenção pedagógica teve como objetivo geral analisar as 

possibilidades da modalidade de tênis como conteúdo da Educação Física 

Escolar propondo estudos e atividades orientadas à prática, considerando suas 

características educacionais. Como objetivos específicos a proposta procurou 

caracterizar a Educação Física Escolar apontando o esporte tênis como um 

conhecimento importante para a cultura esportiva em geral; conhecer a história 

do Tênis, refletindo sobre sua contemporaneidade e potencialidades 

educacionais; estimular a aprendizagem dos fundamentos básicos, regras e 

vocabulário específico da modalidade, despertando o interesse pela prática do 

Tênis no ambiente escolar. Aplicamos um questionário com perguntas abertas e 

fechadas. Isto ocorreu em dois momentos: antes do início do desenvolvimento 

do programa com conteúdo e metodologia especificamente planejados, e, outro 



ao final da implementação do referido programa. Após a intervenção verificou-

se que ocorreu uma melhoria na capacidade técnica, tática, mental e espírito 

esportivo dos alunos, considerando-se que os dados foram comparados com o 

levantamento preliminar das percepções. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O Tênis de Campo como conteúdo da Educação Física e suas 

características educacionais. 

Palavras-chave: Esporte; Tênis; Fair Flay 

Resumo: Esta Unidade Didática foi elaborada para ser utilizada com alunos das 

turmas De 7ª série do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Machado de 

Assis de Barbosa Ferraz, Paraná, PR, com a finalidade de fornecer subsídios 

teóricos e práticos para uma melhor compreensão do esporte nas aulas de 

educação física escolar, especificamente o tênis, visando à melhoria das 

relações interpessoais, procurando o resgate da satisfação e do prazer e a 

formação da cidadania. Para isto propomos um programa de atividades visando 

à estimulação e a aprendizagem dos fundamentos básicos, regras e vocabulário 

específico da modalidade tênis, despertando o interesse pela sua prática no 

ambiente escolar. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: JOSE CARLOS BISARRI 

ORIENTADOR: Pedro Paulo Depra 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: ACOMPANHAMENTO DOS HÁBITOS DE VIDA RELACIONADOS À 

POSTURA E OS INDÍCIOS DE DESVIOS POSTURAIS EM ESCOLARES 

DURANTE UM CICLO PEDAGÓGICO 

Palavras-chave: Desvios Posturais, avaliação postural, hábitos de vida. 

Resumo: O presente artigo tem por intuito avaliar a associação dos hábitos de 

vida relacionados a postura em escolares do Ensino Fundamental durante um 

ciclo pedagógico. A amostra foi composta por alunos de 5ª e 6ª séries, 

compreendendo 185 estudantes, com idade entre 10 e 14 anos de um Colégio 



do Município de Cianorte. A coleta de dados dar-se-á por avaliação postural com 

o método New York; exame antropométrico (massa corporal e altura), verificação 

do IMC, para a constatação dos hábitos de vida foi aplicado o questionário 

elaborado por Longo (2008). O estudo na sua fase inicial revelou características 

dos hábitos de vida inadequados. Também demostrou associação entre peso de 

materiais escolares elevados com posturas inadequadas. Após a intervenção 

pedagógica, envolvendo a comunidade escolar, observou-se uma mudança no 

comportamento postural das crianças. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Manhas e Artimanhas da Postura em sala de aula 

Palavras-chave: desvios posturais; avaliação postural; hábitos de vida 

Resumo: O presente estudo tem por intuito avaliar a associação dos hábitos de 

vida relacionados a postura e os indícios de desvios posturais em escolares do 

Ensino Fundamental durante um ciclo pedagógico. A amostra será composta por 

alunos de 5ª e 6ª séries, compreendendo aproximadamente 300 estudantes, 

com idade entre 10 e 14 anos de um Colégio do Município de Cianorte. A coleta 

de dados dar-se-á por avaliação postural com o método New York; exame 

antropométrico (massa corporal e altura), verificação do IMC e para a 

constatação dos hábitos de vida iremos aplicar o questionário elaborado por 

Longo (2008). As associações entre as variáveis serão avaliadas pelo teste do 

qui-quadrado. Espera-se com esta pesquisa descritiva, identificar os indícios de 

desvios posturais, diagnosticar os hábitos de vida relacionados à postura, 

averiguar a existência de associação dos hábitos de vida com indícios de desvios 

posturais e comparar os indícios de desvios posturais e aos hábitos de vida antes 

e após um ciclo pedagógico. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: JOSE CARLOS BOMFIM 

ORIENTADOR: Claudinei Ferreira dos Santos 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  
Título: A Educação Física na Sala de Aula 



Palavras-chave: Cultura; Reflexões; Físico –postural 

Resumo: A pesquisa procura demonstrar que a existência de uma cultura físico 

- postural importante acumulada pelos alunos em sala de aula possui razões 

históricas e ambientais em um horizonte delimitado por práticas posturais 

equivocadas além de auxiliar professores e alunos a lidarem com os efeitos 

adversos dessas condutas físicas resultantes de visões estereotipadas acerca 

do conceito de postura física correta. E ainda promove reflexões sobre atitudes 

físico - posturais equivocadas em relação à faixa etária e outras considerações 

antropométricas indicando caminhos para a superação tornando - se saber 

significativo para compreensão da realidade escolar e sua logística, a medida 

que encoraja alunos e professores a ofertarem reações produtivas, estimulando 

a construção de uma educação postural em sala de aula. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A EDUCAÇÃO FÍSICA NA SALA DE AULA 

Palavras-chave: POSTURA; ALUNOS; CONSEQÜÊNCIAS. 

Resumo: Estudos revelam que posturas físicas inadequadas tendem a interferir 

de maneira importante nos resultados produtivos de alunos do ensino 

fundamental e nesse sentido, realizar discussões acerca dessa problemática têm 

ganhado notoriedade nos cenários de enfrentamentos da educação física 

escolar. Este material multimídia demonstra uma importante preocupação com 

a temática e caracterizando sua relevância. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: JOSE FELIPE ALVES 

ORIENTADOR: Maria Teresa Martins Favero 

IES:  Faculdade Estadual de Educaçãos, Ciências e Letras de Parana 

Artigo  
Título: SUBSÍDIOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS PARA A PRÁTICA DA 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM EM EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 

Palavras-chave: Avaliação escolar; ensino e aprendizagem; educação física 

escolar. 



Resumo: O artigo teve como objetivo subsidiar a prática da avaliação escolar 

dos professores de Educação Física, a partir dos fundamentos da perspectiva 

diagnóstica e formativa proposta pelas DCEs - Paraná. A proposta de 

intervenção envolveu um grupo de professores da área da Educação Física 

Escolar do Município Iporã- Paraná. As estratégias de ação contemplaram 

atividades diferenciadas que envolveram explicitação oral, leitura e reflexão de 

textos, discussões em grupo, debates, apresentação e interpretação de vídeos 

acerca dos subsídios norteadores da prática avaliativa na concepção diagnóstica 

e formativa. Com base nas discussões foi possível concluir que os objetivos da 

disciplina da Educação Física escolar precisam ser formulados de forma clara, 

no sentido de servir de orientações para os conteúdos que se propõe a avaliar, 

provendo a escolha e a elaboração dos instrumentos mais adequados, visando 

contribuir para a formação nas dimensões cognitivas, afetivas, motoras e sócio-

culturais dos alunos. Na concepção diagnóstica e formativa, avaliar o aluno deixa 

de significar fazer um julgamento sobre a aprendizagem do aluno, para servir 

como momento capaz de revelar o que o aluno já sabe, os caminhos que 

percorreu para alcançar o conhecimento demonstrado, seu processo de 

construção de conhecimentos na perspectiva da transformação. Os resultados 

da avaliação devem ser utilizados para subsidiar a melhoria da qualidade da 

ação pedagógica como um todo. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Subsídios Teórico-Metodológicos para a Prática da Avaliação da 

Aprendizagem em Educação Física Escolar 

Palavras-chave: AVALIAÇAO, APRENDIZAGEM,INTERPRETAÇÃO, METAS, 

RESULTADOS. 

Resumo: No contexto escolar atual, a avaliação da aprendizagem presta-se a 

muitos tipos de interpretação. Apesar disso, admite-se que há uma base comum 

de compreensão que considera a avaliação escolar como um processo de 

conhecer e julgar entre metas estabelecidas, recursos, empenhos e resultados 

obtidos pelos professores e alunos na instância pedagógica. Subsidiar a prática 

da avaliação escolar dos professores de Educação Física do Colégio Estadual 

de Iporã E.F.M.P.- na perspectiva diagnóstica e formativa proposta pelas DCEs 

– Paraná. A inclusão da prática da avaliação formativa e diagnóstica no contesto 



educacional faz pensar na exigência de abandonar uma postura autoritária, 

admitindo que, ao mesmo tempo em que se ensina, também é possível aprender 

num processo contínuo de trocas significativas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: JOSE REINALDO MENDONCA FARIA 
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Artigo  
Título: A INFLUÊNCIA DOS JOGOS COOPERATIVOS NA 6ª SÉRIE DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 

Palavras-chave: COOPERAÇÃO, SOCIALIZAÇAO E COMPETIÇÃO 

Resumo: O artigo teve como objetivo propor subsídios teórico-metodológicos 

com jogos cooperativos como proposta de ensino e aprendizagem em Educação 

Física escolar. A pesquisa é de abordagem qualitativa, com características de 

pesquisa pesquisa-ação. na disciplina de Educação Física escolar, envolvendo 

30 (trinta) alunos da 6ª série do Colégio Estadual Pedro II de Umuarama. As 

estratégias de ação contemplaram subsídios teórico-práticos, visando auxiliar a 

aprendizagem e o desenvolvimento das habilidades em um processo de ação e 

reflexão, envolvendo explicitação oral, debates, exposição de vídeos e textos 

fotocopiados, vivências e exploração dos jogos cooperativos na prática. Foram 

propiciadas situações em que alunos e alunas sejam levados a aprender com o 

outro, estabelecendo relações entre as situações de jogo e o contexto da aula, 

instruindo-os a aplicar as situações dos jogos no cotidiano escolar. Por tudo o 

que vivenciado no espaço escolar, observou-se que os jogos cooperativos 

oferecem a possibilidade de desenvolvimento da autonomia, conferindo a 

possibilidade de integração ao grupo, dando vida às aulas de Educação Física 

escolar. Tais jogos articulam atividades lúdicas compreendidas como práticas 

reais das relações sociais, como produto coletivo da vida humana, podendo ser 

utilizadas nas aulas por suas características que revelam interesse, seriedade, 

prazer, organização, espontaneidade, dando vida à dimensão corporal que é 

fundamental na compreensão de uma atividade lúdica na escola. 

 



Produção didático-pedagógica 
Título: A INFLUÊNCIA DOS JOGOS COOPERATIVOS NA 6ª SÉRIE DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 

Palavras-chave: COOPERAÇÃO, PARTICIPAÇÃO, COMPETIÇÃO 

Resumo: Os jogos cooperativos têm como fundamento permitir o 

desenvolvimento de diferentes dimensões sociais, motrizes, cognitivas, 

expressivas e afetivas, permitindo, também, de forma objetiva agir sobre a 

formação da conduta humana. - Tem como objetivos propor subsídios teórico-

metodológicos com jogos cooperativos como proposta de ensino e 

aprendizagem; - Demonstrar a importância dos jogos cooperativos como forma 

de manifestação da cultura corporal; - Promover estudos sobre jogos 

cooperativos; - Realizar atividades práticas envolvendo os jogos cooperativos. 

As estratégias de ação da proposta de intervenção contemplarão os subsídios 

teórico-práticos necessárias à compreensão da temática proposta, tendo os 

jogos cooperativos como ferramenta de ensino e aprendizagem na Educação 

Física escolar. - Explicitação oral, debates, exposição de vídeos e textos 

fotocopiados: será trabalhada a importância dos jogos cooperativos como 

manifestação da cultura corporal; -Vivências e exploração dos jogos 

cooperativos na prática: Serão propiciadas situações em que alunos e alunas 

sejam levados a aprender com o outro, estabelecendo relações entre as 

situações de jogo e o contexto da aula, instruindo-os a aplicar as situações dos 

jogos no cotidiano escolar. - O professor fará registros para uma posterior 

orientação ou interromperá a intervenção pedagógica para apontar, caso seja 

necessários alguns pontos favoráveis e/ou desfavoráveis da participação dos 

alunos em aula; - Avaliação subjetiva acerca do envolvimento dos alunos com 

os jogos cooperativos em aula. Esse tratamento singular permitirá que o docente 

avalie os alunos, permitindo interação e trocas de experiências diversas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: JUSSARA MARIA DURAES FERRAZ 
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Artigo  



Título: PRÁTICA DOCENTE DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA: 

uma reflexão com professores do Colégio Estadual Professor Aídes do município 

de Congonhinhas - Paraná 

Palavras-chave: Educação Física. Seleção de Conteúdos. Trabalho Coletivo. 

Resumo: O presente artigo aborda a organização do trabalho pedagógico na 

disciplina de Educação Física, com foco nas dificuldades encontradas pelos seus 

professores em relação à seleção dos conteúdos curriculares e o trabalho 

coletivo. Teve como objetivo geral, identificar as dificuldades apresentadas na 

seleção conjunta dos conteúdos da disciplina de Educação Física, pelos 

professores do Colégio Estadual Professor Aídes Nunes da Silva, bem como o 

embasamento teórico-metodológico do trabalho profissional desses, num 

processo de discussões coletiva, buscando direcionamento para uma prática 

pedagógica mais significativa. O problema definido foi: quais são as dificuldades 

encontradas pelos professores de Educação Física do Colégio Estadual 

Professor Aídes Nunes da Silva, em relação à seleção dos conteúdos 

curriculares e como favorecer a organização coletiva desses conteúdos? Foi 

desenvolvido com uma abordagem qualitativa, com o procedimento da 

observação participante e registrado seu caminho no diário de campo. Os 

resultados apontaram que a estrutura do colégio, em relação à disciplina de 

Educação Física, no que se refere ao espaço inadequado (ou falta dele) e a falta 

de materiais próprios e em número adequado, é a maior dificuldade. Esse fato, 

segundo as professoras participantes da pesquisa, interfere e impossibilita uma 

seleção adequada de conteúdos. Entendeu-se que, o trabalho coletivo, é o 

indicado para que aconteçam transformações positivas em relação ao fato. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Reflexões a respeito da Prática Docente dos Professores de Educação 

Física 

Palavras-chave: Educação Física; Prática Docente; Currículo 

Resumo: O presente texto aborda a organização do trabalho pedagógico na 

disciplina de Educação Física, com foco nas dificuldades encontradas pelos 

professores de Educação Física, em relação à seleção dos conteúdos 

curriculares. Discute a respeito das dificuldades apresentadas na seleção 

coletiva dos conteúdos da disciplina de Educação Física, bem como o 



embasamento teórico-metodológico do trabalho profissional desses, num 

processo de discussões coletivas, buscando direcionamento para uma prática 

pedagógica mais significativa. O acesso ao conhecimento é direito do aluno e é 

responsabilidade do professor, na fase de escolarização, por meio do trabalho 

pedagógico dos conteúdos que são considerados imprescindíveis para a sua 

formação e devem ser tomados como ponto de partida para a organização da 

proposta pedagógica curricular das escolas. 
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Artigo  
Título: AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR PARA A 

MODALIDADE DE BASQUETEBOL 

Palavras-chave: Avaliação. Basquetebol. Aprendizagem escolar. 

Resumo: Os conteúdos da Educação Física são desenvolvidos na sua maioria 

a partir de aulas práticas, sendo assim a preocupação em avaliar centra-se em 

instrumentos, já que os esportes, entre eles o basquetebol fazem parte da 

maioria das aulas. Assim, esse estudo tem como objetivo implementar um teste 

de desempenho motor técnico voltado a avaliação da aprendizagem da 

modalidade de basquetebol, verificando os aspectos favoráveis e desfavoráveis 

da utilização do instrumento, na percepção dos professores e dos alunos de 

Educação Física. Para tanto, aplicou-se um instrumento que trata-se de uma 

planilha de avaliação do desempenho motor do basquetebol elaborado por 

Restelato (2009). Participaram da avaliação os alunos da 8ª série A do Colégio 

Estadual Paulo Freire no município de Foz do Iguaçu. A coleta de dados foi 

realizada no mês de agosto de 2011, no período vespertino durante as aulas de 

Educação Física, a após permissão do diretor e do professor da disciplina. Além 

disso, foi aplicado um questionário aos alunos para identificar a percepção dos 

mesmos em relação à aplicação do teste. Após a coleta de dados, os resultados 

apontaram que a avaliação realizada a partir do uso de uma planilha planejada 

pode motivar o alunos em relação à prática dos conteúdos que são 



desenvolvidos, estabelecendo uma prática de avaliação contínua e produtiva no 

processo de aprendizagem em Educação Física. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR PARA A 

MODALIDADE DE BASQUETEBOL 

Palavras-chave: Avaliação; Basquetebol; Aprendizagem escolar. 

Resumo: Este estudo apresenta uma reflexão sobre a realização de avaliação 

em Educação Física escolar, enquanto elemento capaz de interferir no 

desenvolvimento da aprendizagem. A intervenção pedagógica na avaliação 

toma como objeto de estudos os alunos da 8ª série A do Colégio Estadual Paulo 

Freire no município de Foz do Iguaçu – (NRE – Foz do Iguaçu). A impossibilidade 

de realizar a avaliação a partir de provas teóricas conduz à necessidade de 

empreender a avaliação de modo diferenciado realizando anotações e 

observações dos procedimentos realizados pelos alunos. Assim, esse estudo 

tem como objetivo desenvolver a avaliação em basquetebol a partir da utilização 

de planilha, o que permitirá analisar quais as regras e habilidades que 

necessitam ser replanejadas, a fim de que o maior número de alunos 

compreenda as táticas e regras do basquetebol. Desta forma, comprova-se que 

o ato de avaliar deve ser repensado promovendo à possibilidade de replanejar 

as atividades e, assim, ampliando o desenvolvimento da aprendizagem do 

educando. A aplicação de uma planilha não é restrita à modalidade de 

basquetebol, mas pode ser utilizada em todas as modalidades esportivas. Os 

resultados da utilização deste tipo de avaliação serão apresentados em forma 

de dados estatísticos e relatando as muitas possibilidades de adequação do 

ensino de modalidades esportivas a partir da avaliação da aprendizagem. 
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Artigo  
Título: O voleibol e o resgate dos valores sociais 



Palavras-chave: valores sociais, voleibol, jogos cooperativos 

Resumo: A dificuldade em trabalhar atividades visando o específico de forma 

diferenciada para alunos que buscam o novo na prática da educação física é 

inerente às ações e às vontades desses mesmos alunos quanto a prática de uma 

modalidade esportiva fazedora do cotidiano escolar, mas com uma objetivação 

clara e bastante definida, o que torna fundamental na vida escolar do aluno. O 

encontro de uma modalidade esportiva que não fuja dos padrões costumeiros do 

decorrer anual escolar, fica difícil por conta da participação dos alunos que 

geralmente não é total e deve-se então ser uma modalidade que chame à 

atenção desses alunos para uma participação mais efetiva, pois os atrativos do 

jogo com bola é total, mas uma atividade com objetivos específicos mesmo 

sendo jogo com bola, não se tona tão convidativa para que haja um crescimento, 

tanto físico como de conhecimentos e até de saber adquirir conhecimentos 

variados que por uma razão ou outra, com o passar do tempo, foram caindo no 

esquecimento, o que chamaremos de valores sociais. O problema de aceitação 

é tarefa trabalhosa por parte dos alunos e professores e é de certo modo, o 

diferencial do desafio que está se tentando ultrapassar com criatividade e esforço 

mútuo em fazer uma prática da educação física fundamentada em um objetivo 

com um esporte valoroso e conhecido ser tão ou mais atrativo que uma prática 

habitual ou tradicionalmente feita simplesmente por fazer. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A inclusão social através do esporte voleibol 

Palavras-chave: Valorização do Aluno; Consciência Corporal; Fundamentos 

Teórico-Práticos. 

Resumo: A dificuldade em trabalhar atividades visando o especifico de forma 

diferenciada para alunos que buscam o novo na pratica da educação física e 

inerente às ações e às vontades desses mesmos alunos quanto a pratica de uma 

modalidade esportiva fazedora do cotidiano escolar, mas com objetivação clara 

e bastante definida, o que torna fundamental na vida escolar do aluno. O 

encontro de uma modalidade esportiva que não fuja dos padrões costumeiros do 

decorrer anual escolar, fica complicado quanto a participação dos alunos, pois 

os atrativos do jogo com bola são vários. Para ter uma participação pela própria 

vontade dos alunos - “cara feia” ou de pouco agradoe necessário que essas 



mesmas atividades, de certa forma sejam, agradáveis e que chamem atenção 

dos alunos para um crescimento, tanto físico como de conhecimentos e ate de 

saber adquirir conhecimentos variados que por uma razão ou outra, com o 

passar do tempo, foram caindo no esquecimento. Então porque, não chamar de 

resgate de valores, como o social e o de responsabilidade individual e grupal. A 

dificuldade de aceitação e tarefa trabalhosa por parte dos alunos e professores 

e são de certo modo, o diferencial do desafio que esta se tentando ultrapassar 

com criatividade e esforço mutuo em fazer uma pratica da educação física 

fundamentada em um objetivo com um esporte valoroso e conhecido ser tão ou 

mais atrativo que uma pratica habitual ou tradicionalmente feita simplesmente 

por fazer. 
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Artigo  
Título: Prática pedagógica, jogo e formação humana na Educação Física escolar 

Palavras-chave: Práxis Pedagógica; Formação Humana; Jogo 

Resumo: Este projeto busca analisar o conteúdo estruturante jogo e brincadeira 

no contexto escolar e sua relação com o processo de formação humana na 

escola junto aos educandos da 8ª série “C”, do turno da manhã, do Ensino 

Fundamental da Escola Estadual 29 de Novembro no município de Araruna/PR. 

Para isso, formulei duas questões centrais para dar movimento ao processo de 

investigação e intervenção na escola: Qual a relação entre práxis pedagógica, 

jogo e formação humana no contexto escolar? E, quais as possíveis 

contribuições do conteúdo estruturante jogo e brincadeira no contexto escolar 

para a formação humana baseada na práxis pedagógica sustentada pelo 

materialismo histórico e dialético e baseada na teoria pedagógica Critico-

Superadora? O projeto de intervenção foi, metodologicamente, separado em 

quatro momentos que se articulam: No primeiro deles foi observado seis aulas 

de Educação Física escolar da serie apontada. No segundo momento foi 

construído o material didático para intervenção pedagógica. O terceiro momento 



foi a aplicação do material didático, tendo o jogo de tabuleiro “Banco Imobiliário” 

como instrumento de reflexão. Concomitantemente às aulas de intervenção, os 

estudantes fizeram visitas técnicas em empresas do município, visando 

aproximar a realidade social dos conteúdos tratados no jogo. Finalmente, o 

quarto momento ocorreu após as visitas nas empresas, no qual foram analisados 

e discutidos a relação entre o Jogo Banco Imobiliário e a organização humana 

no mundo do trabalho para produzir a subsistência humana. Ao final do estudo, 

constatei que a relação entre a prática pedagógica, jogo e formação humana no 

contexto escolar da escola ainda se sustenta pela 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Prática pedagógica, jogo e formação humana na Educação Física escolar 

Palavras-chave: Prática Pedagógica. Formação Humana. Jogo. 

Resumo: Este projeto busca analisar o conteúdo estruturante jogo e brincadeira 

no contexto escolar e sua relação com o processo de formação humana na 

escola junto aos educandos da 8ª série “C”, do turno da manhã, do Ensino 

Fundamental da Escola Estadual 29 de Novembro no município de Araruna/PR. 

Formulei uma questão central para a investigação e que dará movimento ao 

processo de intervenção que é: Qual a relação entre a prática pedagógica, jogo 

e formação humana no contexto escolar? Quais as possíveis contribuições do 

conteúdo estruturante jogo e brincadeira no contexto escolar para a formação 

humana numa prática pedagógica respaldada pela teoria do materialismo-

histórico e dialético na dimensão pedagógica Crítico-Superadora? Para o projeto 

de intervenção em questão, elaborei cinco momentos. No primeiro deles, 

observar seis aulas. O segundo momento construção do material de intervenção 

tendo como base a teoria do materialismo histórico e dialético. O terceiro 

momento, aplicação do material pedagógico. O jogo escolhido é de tabuleiro 

“Banco Imobiliário”. Concomitantemente, os estudantes farão visitas técnicas as 

empresas do município. O quarto momento, ocorrerá após as visitas nas 

empresas. 
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ORIENTADOR: Almir de Oliveira Ferreira 
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Artigo  
Título: Fundamentos teóricos-metodológicos da Educação Física na formação 

de docentes da educação infantil: um novo olhar 

Palavras-chave: Educação Física; Educação Infantil; Postura Didático-

Pedagógica 

Resumo: Constatamos que a integração do brincar, cuidar e educar ainda 

permanece distante da atuação da Educação Física na maioria das instituições 

que oferecem a Educação Infantil, mas também se fez notório a necessidade 

dessa prática para o desenvolvimento infantil e a preocupação com a sua 

valorização dos aspectos organizacionais em relação a prática pedagógica como 

componente curricular, acompanhando as mudanças nas propostas 

pedagógicas como contribuição na Educação Integral da criança. Evidenciamos 

que o profissional, para atuar na Educação Infantil, deve ter a preocupação 

constante em relação ao seu conhecimento, na sua capacitação, de modo que 

o estimule a uma maior compreensão didático-pedagógica no debate sobre 

questões de ensino aprendizagem da disciplina de Educação Física nessa 

modalidade de ensino. A formação do profissional de Educação Física deve ser 

sólida, para que possa contribuir e orientar no curso de Formação de Docentes 

e que possibilite uma intervenção profissional com base na busca de uma 

formação mais crítica e consciente de todo o profissional de educação, além de 

comprometer-se com o projeto transformador de sociedade com a intenção de 

tornar a realidade mais justa e igualitária respeitando as diferenças e criando 

novas possibilidades de participação cultural, democrática e social. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Fundamentos Metodológicos e Teóricos da Educação Física na 

Formação de Docentes da Educação Infantil: Um novo olhar 

Palavras-chave: Educação Física; Educação Infantil; Curso de Formação de 

Docentes 

Resumo: As constantes reformas educacionais alteraram por diversas vezes a 

terminologia do Curso de Formação de Docentes em nível médio, juntamente 

com inúmeras reformulaçãoes curriculares. A descontinuidade das políticas 



públicas, bem como a distância entre as intenções expressas na legislação e a 

efetiva construção das condições para realizar os objetivos do curso são uma 

constância dento desta modlidade de ensino - a educação profissional. Com a 

promulgação da Lei de diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) 

nº9394/96, o curso passou a ser exigência mínima para a formação de 

professores para atuar na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino 

Funadamenta. A educação infantil passou a ser a primeira etapa da educação 

básica, deixando de ser campo de \"guarda\". Desta forma, surgiu a necessidade 

da criança desenvolver-se com profissionais capacitados e materiais 

pedagógicos, como lhe é de direito. A Educação física, por sua vez, também teve 

maior atenção após a promulgação da citada lei. A realização desta Unidade 

Didática faz-se necessária para uma melhor compreensão da realidade autal da 

Educação física na Educção Infantil, e consequentemente, auxiliar na melhoria 

de qualidade de ensino desta disciplina no Curso de Formação de Docentes do 

Colégio Estadual Cristo Rei de Cornélio Procópio. 
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Artigo  
Título: Danças Folclóricas:possibilidades de educação pelo lazer de alunos de 

uma escola pública do Paraná 

Palavras-chave: Dança folclórica;tempo de lazer;escola 

Resumo: Este estudo fez parte do Programa de Desenvolvimento Educacional 

da Secretaria de Estado da Educação do Paraná com abrangência de agosto de 

2010 a agosto de 2012. Buscou demonstrar a importância da dança folclórica e 

o desenvolvimento de oficinas para alunos do ensino fundamental no contraturno 

escolar com o intuito de desenvolver a motricidade,valores morais e sociais. 

Caracterizou-se em uma pesquisa-ação envolvendo a realização de uma 

pesquisa bibliográfica,a produção de uma unidade didática e a implementação 

de atividades em uma escola pública em Toledo,utilizando como instrumentos a 

coleta de dados, questionário e relatórios. O referido texto abordou sobre 



importância da dança na Educação Física e o lazer no contra turno escolar, 

metodologias no ensino de danças. Demonstrou que o caminho para cativar o 

aluno a conhecer e gostar das danças folclóricas no tempo de lazer na escola 

não é tão fácil, mas o diálogo e desenvolvimento de danças de acordo com o 

gosto e interesse dos alunos foram importantes para a participação deles, no 

entanto, o ideal consistiria em uma proposta que intercalasse diferentes gêneros 

e estilos de danças. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Dança Folclórica: práxis pedagógica na Educação Física e no tempo de 

lazer na escola. 

Palavras-chave: Dança folclórica; Educação Física; Contra-turno escolar; 

tempo de lazer; escola. 

Resumo: Este material didático busca aprofundar conhecimentos sobre a 

importância e metodologias para o ensino de danças folclóricas, nas aulas de 

Educação Física e em oficinas no contra turno escolar, para alunos das séries 

finais do ensino fundamental. Considera-se importante ensinar a dança folclórica 

para a formação e desenvolvimento integral dos alunos, pois, promove a melhora 

de suas habilidades motoras, intelectuais, e sociais, além disso, possibilita a 

aquisição de conhecimentos históricos sobre a cultura brasileira. O trabalho 

consiste em uma unidade didática elaborada a partir de uma pesquisa 

bibliográfica, partindo de uma fundamentação teórica sobre mudanças de 

paradigmas na educação, a dança na escola, e algumas metodologias no ensino 

da dança. Também, apresenta sugestões de atividades práticas sobre as danças 

folclóricas. Espera-se que contribua de forma efetiva na execução da etapa de 

implementação do projeto de Intervenção Pedagógica na Escola, com alunos 

das séries finais do ensino fundamental. Além disso, sirva de material didático 

aos professores de Educação Física, da rede pública do Paraná, estimulando 

novas reflexões e ações sobre a Dança Folclórica na sua prática pedagógica 

cotidiana com os alunos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: LEONILDO DOMINGOS JOAQUIM DE SOUZA 



ORIENTADOR: ROSANGELA APARECIDA DE MELO 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: DIFICULDADES ENCONTRADAS POR PROFESSORES E ALUNOS 

NA PRÁTICA DA EDUCAÇÃO FÍSICA NO CONTEXTO ESCOLAR: retomada 

de valores, intencionalidade e ressignificação da disciplina 

Palavras-chave: Educação Física Escolar; Docência; Valorização da Educação 

Física; Cultura Corporal. 

Resumo: O presente artigo tem como objetivo analisar as dificuldades e os 

problemas encontrados em relação à estrutura física, à organização pedagógica 

nas aulas práticas de Educação Física, vivenciadas pelos professores e alunos 

dessa disciplina no âmbito escolar para propor algumas ações que contribuam 

em direção às possíveis soluções. Realizou-se pesquisa no Colégio Estadual 

Antonio Francisco Lisboa, na cidade de Sarandi-Pr., em 2011 e os sujeitos da 

pesquisa foram os alunos das 7ª e 8ª séries do período da tarde e alguns 

professores de Educação Física do Colégio. Optou-se como encaminhamento 

metodológico uma revisão bibliográfica levantando as informações sobre o 

assunto na literatura. Bem como, foi realizada, junto aos alunos e professores da 

disciplina de Educação Física, observações, coleta de dados, debates e 

comparações desses dados, elencando então os problemas de maior prioridade 

para a partir disto, organizar as ações possíveis. A proposta se justifica em 

função da condição precarizada do trabalho do professor, o desconhecimento 

sobre o que é educação física e o desinteresse dos alunos em apreender novos 

conhecimentos. As ações em relação a isto, quais sejam, as discussões com 

professores e alunos, as tentativas de melhorias no espaço físico e valorização 

da educação física por meio do conteúdo jogos, foram bastante satisfatórias. 

Especialmente em relação a este último - os jogos, realizou-se a pesquisa e 

confecção da peteca, com o envolvimento e a participação da maioria dos 

alunos, o que causou grande motivação a todos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Dificuldades Encontradas por Professores e Alunos na Prática da 

Educação Física no Contexto Escolar: retomada de valores, intencionalidade e 

resignificação da disciplina 



Palavras-chave: Educação Física; Valorização da Educação Física; Cultura 

Corporal; Peteca; Problemas na Educação Física. 

Resumo: Diante do que vem ocorrendo no contexto das aulas de Educação 

Física e com o intuito de levar os alunos e professores a vivenciarem e refletirem 

o que é a Educação Física, como ela é trabalhada, os conteúdos da cultura 

corporal e os problemas enfrentados por ela dentro do âmbito escolar, elaborou-

se este material para que os envolvidos neste processo possam conhecer melhor 

e fazer reflexões mais profundas sobre o papel desta disciplina, principalmente 

no que tange as questões dos problemas e dificuldades encontradas no 

desenvolvimento de suas aulas dentro do espaço escolar, buscando assim uma 

maior valorização desta disciplina. Para tanto, foi elaborado um material para os 

professores e outro para os alunos das 7ª e 8ª séries do período da tarde do 

Colégio Antonio Francisco Lisboa. Este material tem como foco, mostrar o papel 

da Educação Física e sua valorização no âmbito escolar. Utilizando-se das 

atividades que fazem parte do cotidiano da cultura corporal, neste caso a peteca, 

e ainda a revitalização de alguns espaços, além de tentar encontrar maneiras de 

solucionar alguns dos problemas encontrados pela disciplina, se quer com isto, 

criar condições dignas de trabalho e de estudo próximas ao ideal, tanto para os 

professores, quanto para os alunos. O material teve como metodologia uma 

busca de informações na literatura através de revisão bibliográfica, além de 

ações práticas junto aos alunos, professores e direção do colégio. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: LIA VANDERLEIA PONTAROLO 

ORIENTADOR: Maria Angelica Binotto 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  
Título: ESTRATÉGIAS PARA PREVENIR A OBESIDADE EM ESCOLARES 

Palavras-chave: adolescência, obesidade, prevenção. 

Resumo: A Infância e a adolescência são fases na qual se criam hábitos que 

perduram ao longo de toda a vida. Sendo assim, é importante a criação de 

hábitos alimentares saudáveis e o estímulo a prática regular de atividades físicas 

visando à prevenção e promoção da saúde dos indivíduos. Neste contexto, o 



presente estudo pretende verificar a eficiência de diferentes estratégias para 

uma conscientização da importância de uma alimentação equilibrada e de uma 

prática regular de atividades físicas em escolares. A pesquisa envolveu a 

participação de 63 alunos do Ensino Médio do Colégio Estadual Barão de 

Capanema, do município de Prudentópolis, Paraná. Os dados foram obtidos por 

meio da aplicação de um questionário com perguntas fechadas com informações 

pessoais, atividades físicas e comportamentos sedentários, hábitos alimentares, 

controle do peso corporal e comportamentos preventivos. Os alunos foram 

divididos em 3 grupos, 2 grupos com intervenções (G1 e G2) e 1 grupo controle 

(GC). A intervenção teve duração de 04 meses com uma frequência semanal de 

uma vez e duração de 50 minutos cada ação na qual nos G1 e G2 foram 

trabalhadas diferentes ações de conscientização de uma alimentação saudável 

e de uma prática regular de atividades físicas. Através da aplicação das 

diferentes estratégias pudemos observar que houve pequenas mudanças no 

comportamento dos escolares, possivelmente explicadas pelo curto período de 

tempo entre uma avaliação e outra considerando que mudanças de 

comportamento são observadas a médio e longo prazo. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: PROPOSTA DE ATIVIDADES PARA PREVENIR A OBESIDADE EM 

ESCOLARES 

Palavras-chave: Adolescência; obesidade; prevenção. 

Resumo: A obesidade tem crescido muito nos últimos anos e tem sido tema de 

discussões e estudos. O comportamento sedentário e uma alimentação rica em 

gordura tem sido a grande causa, na adolescência, desse aumento da 

obesidade. O presente estudo pretende sugerir atividades que possam ser 

desenvolvidas na escola com o objetivo de trabalhar com o tema obesidade e a 

partir disso conscientizar os escolares da importância de uma alimentação 

saudável e da prática da atividade física. Para tanto sugerimos atividades a 

serem desenvolvidas com os escolares para discussão do tema obesidade na 

escola, buscando qualidade de vida através da alimentação saudável e da 

prática regular de atividade física, onde poderemos enfatizar o papel do 

professor de Educação Física nos aspectos relacionados à saúde no âmbito 

escolar. 



 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: LINDOMAR LUIZ MEDEIROS MILKEVIECZ 
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Artigo  
Título: A socialização de conhecimentos sobre a avaliação da aprendizagem em 

Educação Física Escolar: Perspectiva Positivista e Materialista Histórico-

Dialético 

Palavras-chave: Avaliação; Educação Física; Positivismo; Materialismo 

histórico-Dialético. 

Resumo: O presente artigo foi construído durante o Programa de 

Desenvolvimento Educacional do Paraná (PDE) no intuito de apresentar os 

resultados de intervenções pedagógicas realizadas com a finalidade de 

socializar conhecimentos sobre a avaliação da aprendizagem em Educação 

Física escolar na perspectiva Positivista e Materialista Histórico-Dialético. A 

pesquisa aplicada caracterizou-se como sendo qualitativa, descritiva, 

bibliográfica de campo; A amostra selecionada de forma não-probabilística foi 

composta por alunos de uma 3ª série do período noturno de um Colégio Estadual 

pertencente ao Núcleo Regional de Loanda no Estado do Paraná. O instrumento 

escolhido para a coleta de dados foi um questionário contendo dez questões 

abertas, utilizado antes (avaliação inicial) e após as intervenções (avaliação 

final). Os dados obtidos analisados sob a filosofia materialista histórico-dialético 

proposta por Karl Marx demonstraram que apesar dos educandos avançarem na 

compreensão sobre a necessidade da avaliação estar comprometida com a 

aprendizagem e não somente com a seleção dos mais aptos para o mercado, os 

mesmos continuaram ao final das intervenções concordando com a forma como 

ela é realizada nas aulas de Educação Física. Esses resultados apontam a 

necessidade de mais intervenções que possibilitem aos educandos acessarem, 

compreenderem e refletirem sobre determinados conhecimentos oriundos das 

filosofias marxistas e comtiana. 

 
Produção didático-pedagógica 



Título: A socialização de conhecimentos sobre a avaliação da aprendizagem em 

Educação Física Escolar: Perspectiva Positivista e Materialista Histórico-

Dialético 

Palavras-chave: Avaliação; Educação Física; Positivismo; Materialismo 

histórico-Dialético; 

Resumo: A presente Unidade Didático Pedagógica foi gestada dentro do 

Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, no intuito de contribuir com 

a solução de problemas enfrentados na educação paranaense. Um dos grandes 

problemas encontrados na educação paranaense contemporânea esta 

relacionado com a forma que a avaliação da aprendizagem vem sendo realizada 

nas diferentes disciplinas que compõem o currículo escolar, inclusive na 

Educação Física. A avaliação que tem sido realizada pela Educação Física na 

maioria das escolas revela uma enorme carência epistemológica e se aproxima 

do modelo Positivista justamente por relativizar e manter as atuais estruturas 

sociais com suas desigualdades abissais. Esta Unidade Didática propõe a 

socialização dos conhecimentos sobre a avaliação da aprendizagem nas 

perspectivas positivista e materialista histórico-dialética para que os educandos, 

instrumentalizados por estes saberes históricos, possam enfrentar este 

problema de forma crítica com o intuito de construir possíveis alternativas para 

sua mudança. Somente através do acesso a determinados conhecimentos 

essenciais é que os alunos poderão compreender e agir sobre a realidade 

complexa que vive e atua na perspectiva de transformações sociais que lhes 

possibilitem melhores condições de existência. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: LOURDES VIDAL DOS SANTOS 
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Artigo  
Título: Uma Análise do Atendimento de Emergência em uma Escola do Interior 

do Paraná 

Palavras-chave: Primeiros socorros; Educação Física; lesões; Escola; Colégio. 



Resumo: Dentro das escolas, por muitas vezes são encontradas situações 

emergenciais envolvendo toda a comunidade escolar e pouco se conhece sobre 

o modo de proceder em tais situações. Este trabalho tem como objetivo 

diagnosticar, distinguir, e aplicar os procedimentos básicos de emergência sem 

que venha acarretar problemas à vítima, devido ao mau atendimento. Este 

estudo foi realizado no recinto escolar do Colégio Carlos Zewe Coimbra nos anos 

de 2010 /2011 foi aplicado um questionário para 120 alunos de 8ª série e 80 

profissionais da educação. Através deste questionário foi constatado que é nas 

aulas de EF que acontece mais acidentes e as lesões que mais incidem são os 

ferimentos e as escoriações, sendo o próprio professor o mais solicitado no 

atendimento. Para esclarecimento aos alunos foram desenvolvidas conferências 

e simulações sobre o tema. Para os educadores, atividades de capacitação, 

palestras e treinamento no atendimento de emergência. Por fim, a análise e o 

compartilhamento do conhecimento adquirido com outros colegas e a 

disponibilidade de informações, servirão para que novas pesquisas sejam 

realizadas para confirmar estes resultados. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Uma abordagem no atendimento de emergência nas escolas 

Palavras-chave: Primeiros socorros; ensino fundamenta 

Resumo: Dentro de nossas escolas, por muitas vezes nos deparamos com 

situações emergenciais envolvendo toda a comunidade escolar e ficamos sem 

saber o que fazer, por isso, acreditou ser necessário o desenvolvimento de 

atividades didáticas que irão orientar os mesmos em relação aos procedimentos 

a serem tomados em caso de acidentes, sem que venha acarretar problemas à 

vítima, devido ao mau atendimento. Diante dos aspectos citados, este trabalho 

tem como objetivo: constatar quais foram as ocorrências de imprevistos no 

recinto escolar do Colégio Carlos Zewe Coimbra nos anos de 2009 /2010 através 

de questionários com alunos de 8ª série e equipe pedagógica; distinguir quais 

são os acasos que mais sucedem durante as exposições nas aulas práticas de 

Educação Física e em diferentes ocasiões. Posteriormente propõe-se o 

desenvolvimento de atividades de capacitação, palestra e treinamento para 

auxiliar o corpo docente e agentes educacionais no diagnóstico e adequação dos 

conhecimentos no atendimento de emergência na escola. Desenvolver junto à 



equipe docente e agente educacionais, oficinas de treinamento referente às 

atividades proposta. Por fim, analisar resultados, compartilhar com outros 

colegas o conhecimento adquirido através do GTR (Grupo de Trabalho em 

Rede), possibilitar aos alunos palestra informativas sobre o tema e escrever o 

artigo necessário para conclusão do PDE. 
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Artigo  
Título: A Prática Circense, no processo ensino aprendizagem da Educação 

Física 

Palavras-chave: circo;lúdico;movimento;corpo 

Resumo: A proposta envolve o resgate do lúdico dentro do ambiente escolar, 

utilizando-se da arte circense, através do conteúdo estruturante da ginástica, 

vivenciando seus movimentos básicos como os saltos, rolamentos, roda, para 

uma construção dos movimentos e experimentação da cultura do circo, 

estimulando e ampliando sua consciência corporal, sem perder o encanto da arte 

circense. O projeto foi desenvolvido no Colégio Estadual Professor Izidoro Luis 

Cerávolo – Ensino Fundamental Médio e Profissional no município de Apucarana 

– Paraná, que teve sua aplicação com os alunos da 5ª série A, turma com 35 

alunos na faixa etária entre 11 e 12 anos de idade, sobretudo com o 

envolvimento e a colaboração da família e escola, através de reflexões sobre a 

importância do resgate do lúdico no ambiente escolar, principalmente a falta do 

brincar dentro do ambiente escolar, e a retomada do prazer em assistir um 

espetáculo circense, e a valorização dos profissionais do circo. Assim sendo, 

durante as realizações das atividades em sala de aula ou no ginásio de esportes 

os alunos participaram com muita alegria e prazer das atividades propostas. Por 

fim concluiu-se que é legítimo,e possível trabalhar a arte circense dentro do 

conteúdo da ginástica nas aulas de Educação Física, de forma planejada, 

organizada e sistematizada, para a promoção do processo ensino-aprendizagem 

e para a socialização os alunos, necessitando é claro de uma pré-disposição dos 



professores para se libertarem do tradicionalismo de nossas aulas para a 

inovação que com certeza agradará bem mais nossos alunos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A Prática circense, no processo ensino aprendizagem da Educação 

Física Escolar 

Palavras-chave: circo;lúdico;movimentos;corpo. ; 

Resumo: Com esse trabalho tentaremos oportunizar momentos de 

descontração e alegria, as nossas crianças para que sejam incentivadas ao 

prazer de viver, a ludicidade. Para tal utilizaremos a prática circense de forma 

lúdica nas aulas de educação física, identificando a relação existente entre a 

ginástica e as práticas corporais, com isso oprotunizaremos diferentes formas de 

se trabalhar o conteúdo da ginástica, despertando o gosto pela prática circense. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: LUCILIA CAETANO 

ORIENTADOR: PAULA MARCAL NATALI 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: Jogos Cooperativos: Uma Proposta 

Palavras-chave: Educação Física; Jogos Cooperativos; Educação Popular 

Resumo: Neste artigo pretende-se relatar os resultados e discussões da 

implementação do PDE- Programa de Desenvolvimento Educacional na escola, 

bem como o processo de aplicação das atividades de implementação 

pedagógica realizada com alunos da 5ª série/6º ano no Colégio Estadual Luzia 

Garcia Villar – EFM, com uma ação pedagógica voltada para a utilização de 

jogos cooperativos, visando questionar as situações de desigualdade que 

ocorrem nas aulas de Educação Física e assim exercitar a reflexão sobre a 

competitividade, a exclusão e o individualismo e da participação popular no 

redirecionamento da vida social entre os alunos. Após a aplicação observamos 

que os jogos colaboraram para que os alunos refletissem criticamente sobre os 

valores que existem incorporados nos esportes competitivos, pois puderam 

vivenciar formas de jogo onde os valores recaíram mais sobre a interação, o 



companheirismo, a cooperação, e os interesses da coletividade, sendo eles os 

sujeitos do processo. No estudo foi problematizada a competitividade e o 

individualismo, utilizando-se a Educação Popular como fundamentação teórica 

metodológico. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Jogos Cooperativos: Uma proposta 

Palavras-chave: Jogos Cooperativos; Educação Fisica; Educação Libertadora 

Resumo: Esta Produção Didática Pedagógica na Escola foi elaborada para ser 

utilizado com alunos da 5ª série, sendo resultante da observação de que a 

competição é parte integrante da configuração social atual e como, geralmente, 

muito jogos refletem esta tendência na escola, consideramos necessário romper 

com esta propensão adotando novas metodologias que possam oportunizar a 

problematização da competitividade e do individualismo. Pois a intervenção se 

concretizará a partir da realidade dos alunos, para isso utilizaremos a Educação 

Popular como fundamentação da nossa práxis. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 
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Artigo  
Título: EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR NA PROMOÇÃO DA SAÚDE 

Palavras-chave: Educação Física, Educação Física Escolar e Saúde 

Resumo: O referido artigo tem por objetivo divulgar a pesquisa e Implementação 

da Proposta de Intervenção em uma escola da rede pública do Estado do 

Paraná. Buscando uma maior compreensão da visão que os alunos da Educação 

Básica têm sobre a promoção da saúde nas aulas de Educação Física Escolar, 

cuja finalidade é trabalhar saúde não apenas como ausência de doenças ou 

enfermidades. Identificar e prevenir os malefícios de uma vida sedentária, 

conscientizar os alunos sobre a importância da atividade física regular e 

constante, em conjunto com a diminuição de outros fatores de risco. A pesquisa 

se caracteriza como sendo do tipo qualitativo e quantitativo, com perguntas e 



respostas objetivas e descritivas. Participaram da Implementação do Projeto 

aproximadamente 30 alunos do 9º ano “MC” (anteriormente chamado de 8ªsérie) 

de uma escola da rede pública estadual do Município de Cambé/PR. No início 

da Implementação do Projeto, que foi no mês de agosto de 2011, foi aplicado 

um questionário diagnóstico e ao final da Implementação do Projeto, no mês de 

novembro de 2011, este mesmo questionário foi reaplicado. Após a aplicação 

deste questionário diagnóstico os dados foram analisados qualitativa e 

quantitativamente. Para as questões fechadas utilizou-se frequência de 

respostas e para as questões abertas, Análise de Conteúdo (BARDIN, 2004). Os 

resultados mostraram que os objetivos propostos, anteriormente no projeto e 

posteriormente enfatizados no material didático, foram atingidos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Educação física escolar na promoção da saúde 

Palavras-chave: saúde; qualidade de vida 

Resumo: Este material Didático pedagógico tem como objetivo proporcionar ao 

aluno a compreender o funcionamento do organismo humano, para que o 

mesmo possa reconhecer as mudanças corporais pelas quais ele passa. 

Trabalhar com os conteúdos sistematizados e necessários, oportunizando aos 

educandos conhecimentos específicos, suficientes para poderem cuidar da sua 

saúde por meio dos exercícios físicos, de forma consciente e correta, aliados a 

outros meios de prevenção. Estes conteúdos serão ministrados por meio de 

aulas expositivas teórico/práticas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: LUIS CARLOS BERNARDI 

ORIENTADOR: Lucinar Jupir Forner Flores 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: AVALIAÇÃO PSICOMOTORA:AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 

PSICOMOTOR EM EDUCANDOS DE 5ª SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Palavras-chave: Psicomotricidade, Educação Física, desenvolvimento motor. 



Resumo: Este estudo teve como objetivo analisar o perfil psicomotor e aspectos 

relacionados ao processo ensino aprendizagem escolares de educandos de 5ª 

séries do ensino fundamental do Colégio Estadual Humberto de Campos Ensino 

Fundamental Médio e Profissional de Santo Antonio do Sudoeste – PR. O estudo 

teve como publico alvo 10 educandos com idade 11 a 12 anos de ambos os 

sexos e mediante consentimento dos pais. Para analisar o perfil psicomotor, foi 

utilizado a Bateria Psicomotora BPM (Fonseca, 1995), sendo que a mesma 

classifica o perfil psicomotor dos educandos, por intermédio da análise dos sete 

fatores psicomotores, que são: tonicidade, equilibração, lateralização, noção do 

corpo, estruturação espaço-temporal, práxia global e práxia fina. Cada tarefa 

aplicada corresponde a uma escala de pontuação de 1 a 4, sendo que cada 

ponto classifica o desempenho do educando, 1 – apráxico, 2 – dispráxico, 3 - 

eupráxico e 4 – hiperpráxico. No decorrer desse trabalho realizamos um 

programa de estimulação psicomotora e verificamos melhorias dos referidos 

perfis psicomotores quando se comparam os resultados pré-testes e pós-testes 

ao desenvolvimento do trabalho. Através dos dados coletados, constatou-se que 

os educandos com idade média de 11 e 12 anos, apresentaram perfil psicomotor 

eupráxico, ou seja, normal. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: : PROPOSTA DE AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 

PSICOMOTOR EM EDUCANDOS DE 5ª SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Palavras-chave: Psicomotricidade; Educação Física; desenvolvimento motor.. 

Resumo: Constatamos que no decorrer dos tempos, devido ao crescimento 

populacional, espaços físicos foram sumindo, como: campos, praças, terrenos 

baldios, onde eram usados para praticar atividades físicas como: jogar futebol, 

voleibol, correr, saltar, subir em arvores. E nosso educando troca a experiência 

de praticar esporte por assistir, levando ao déficit psicomotor. Constatam-se 

através de observações ao longo dos anos que há heterogeneidade 

psicomotora, principalmente em educandos que ingressam nas 5ª séries. 

Perguntam-se quais seriam os benefícios psicomotores para educandos, se 

estas aulas fossem ministradas por profissionais licenciados em Educação 

Física? Questiona-se, qual seria o ganho psicomotor, desenvolvimento da 

aprendizagem como um todo, qual é o nível de desenvolvimento psicomotor dos 



educandos que chegam nas 5ª séries? Partindo dos relatos, fatos referentes à 

heterogeneidade psicomotora em nossas escolas, optamos pela implementação 

deste projeto, que terá como objetivo avaliar o desenvolvimento psicomotor em 

nossos educandos. Aplicaremos pré testes e pós testes psicomotores para 

avaliação e comparação dos mesmos no decorrer da implementação deste 

trabalho, usaremos a BPM (Fonseca, 1995), que são práxia global, práxia fina, 

tonicidade, equilíbrio, lateralidade, noção corporal, estruturação espaço - 

temporal. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: LUIZ CARLOS LEDUR 

ORIENTADOR: Eneida Maria Troller Conte 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: Obesidade em escolares pré-adolescentes e adolescentes 

Palavras-chave: Obesidade, qualidade de vida, saúde, atividade física 

Resumo: Este trabalho teve como finalidade avaliar escolares do sexo 

masculino e feminino do Colégio Estadual Carlos Argemiro Camargo - Ensino 

Fundamental e Médio da cidade de Capitão Leônidas Marques - Paraná. O tema 

justifica-se pela importância perante a saúde pública, para a saúde do escolar e 

a formação de escolares saudáveis em todas as dimensões do ser. E também 

como um fenômeno da atualidade que vem tomando grandes proporções entre 

a população de forma geral, com grande influencia do meio em que vivemos e 

também pelo sentimento discriminativo em que se colocam os escolares com 

excesso de peso perante seus colegas e sociedade. A pesquisa realizada 

apresenta características descritivas. Foram avaliados 504 escolares, sendo 241 

do sexo masculino e 263 do sexo feminino. Os alunos foram avaliados através 

do IMC (Índice de Massa Corporal), das dobras Cutâneas; Tricipital e 

Subescapular e através da aplicação de questionários sobre hábitos alimentares 

dos escolares e familiares. Os dados foram tabulados no programa Excel e 

analisados através da estatística descritiva com percentual e freqüência, os 

resultados deixam claro a preocupação com a obesidade no meio escolar. Nos 

resultados dos 504 escolares estudados, observou-se obesidade em 9.1%, 



sendo 6%; do sexo feminino e 3.2%, do sexo masculino. Após estes resultados, 

realizou-se junto aos escolares: palestras, relatos e trocas de experiências com 

o objetivo de informar, esclarecer, orientar, estimular a adoção de hábitos de vida 

saudáveis 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: OBESIDADE EM ESCOLARES PRÉ-ADOLESCENTES E 

ADOLESCENTES 

Palavras-chave: Atividade física; Alimentação; Avaliação Antropométrica; 

Saúde. 

Resumo: A Produção Didático Pedagógica, justifica-se pela importância que o 

tema “Obesidade em Escolares Pré-Adolescente e Adolescentes” representa 

para a saúde pública, para a saúde do escolar e a formação de escolares 

saudáveis em todas as dimensões do ser (psicológicas, sociais, físicas). E ainda 

como um fenômeno da atualidade que vem tomando grandes proporções entre 

a população de forma geral, com grande influência do meio em que vivem. Os 

objetivos da produção didática pedagógica são: de informar, esclarecer, orientar, 

estimular a adoção de hábitos de vida saudáveis, tem também o objetivo de 

identificar escolares com sobrepeso e obesidade a partir do IMC (Índice de 

Massa Corporal) e escolares com percentual de gordura acima dos critérios 

estabelecidos como normais. Como metodologia para desenvolver o trabalho 

utilizou-se: palestras, pesquisas bibliográficas, avaliação antropométrica, relatos 

e trocas de experiências entre os escolares. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: LUIZ DELGADO 

ORIENTADOR: Rubiane Giovani Fonseca 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: A avaliação no processo ensino-aprendizagem da Educação Física. 

Palavras-chave: Avaliação; Educação Física; Professores. 

Resumo: RESUMO - O artigo teve como objetivo apresentar um trabalho com a 

finalidade de conscientizar professores, que fazem parte do processo avaliativo 



escolar, traçar o caminho de um trabalho que permitiu propor analisar e visualizar 

um cenário educativo em relação ás pratica e concepções e métodos de 

avaliações em Educação Física utilizados no Colégio Estadual Geremias 

Lunardelli de Grandes Rios no Estado do Paraná. A Educação Física tem sofrido 

historicamente inúmeras influências filosóficas, pedagógicas e científicas. No 

meio desse turbilhão de influencias, os profissionais da área muitas vezes ficam 

confusos em relação à concepção de sua prática educacional. Na área de 

educação física esse problema é ainda mais evidente devido à falta de uma 

identidade que torne clara a finalidade dessa disciplina no contexto escolar. Este 

trabalho apresenta algumas propostas que podem auxiliar os profissionais de 

educação física na prática do processo avaliativo. A metodologia utilizada foi um 

estudo de campo realizado por meio de encontros com professores de Educação 

Física, através da organização de Grupo de Estudo com aplicação de 

questionários estruturado. Os resultados evidenciaram a necessidade de realizar 

uma retomada de estudos e discussões sobre a avaliação, na concepção 

histórico-crítica da disciplina sob os olhares das Diretrizes Curriculares da 

Educação do Estado do Paraná e do Projeto Político Pedagógico da Escola, e 

levantar informações como os professores utilizam a avaliação na área, 

contribuirá com reflexões e proposições de alternativas para que este 

componente curricular, seja, contextualizado com a realidade de cada instituição 

escolar e com as potencialidades dos alunos em cada realidade. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A avaliação no Processo ensino-aprendizagem da Educação Fisíca 

Palavras-chave: Avaliação, Educação Física, Professores 

Resumo: RESUMO da Produção Didática na Escola – Caderno Pedagógico. A 

Produção Didático-pedagógica foi elaborada como Caderno Pedagógico com o 

Titulo A avaliação no processo ensino-aprendizagem da Educação Física. Será 

desenvolvido com a participação de professores do Ensino Básico. Com a 

construção de material didático com os grupos de professores da rede. Trata-se 

de Trata-se de um Caderno Pedagógico elaborado da disciplina de Educação 

Física destinada a professores do Ensino Fundamental e Médio no Colégio 

Estadual Comendador Geremias Lunardelli Ensino Fundamental e Médio do 

município de Grandes Rios. O projeto tem os seguintes objetivos específicos: a) 



Identificar as formas de avaliação dos professores de educação física e como 

compreendem os objetivos da avaliação no processo de aprendizagem; b 

Construir uma proposta de avaliação de aprendizagem na Educação Física, com 

a elaboração de materiais e instrumentos pedagógicos de avaliação, a partir da 

pesquisa ação. Será usado como estratégia de ação atividades envolvendo 

conhecimentos prévios sobre como os professores avaliam e conseqüente 

aplicação dos mesmos, na unidade 1 pretende se utilizar questionário para 

diagnosticar como os professores percebem a avaliação em Educação Física. 

Na unidade 2 serão apresentadas propostas de avaliação. Ao final pretende-se 

ter uma proposta de avaliação para professores, levando em consideração os 

pontos positivos e negativos da proposta. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: LUIZ MARCOS DELELLI 

ORIENTADOR: Eneida Maria Troller Conte 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: O LÚDICO: Uma ferramenta pedagógica no aprimoramento da atenção 

Palavras-chave: lúdico; atenção; aprendizagem. 

Resumo: A busca de ferramentas pedagógicas mais eficazes para o 

aprimoramento da atenção dos escolares em sala de aula é uma constante dos 

educadores, sendo assim, esta pesquisa vem demonstrar a importância da 

utilização do lúdico no meio escolar na procura do aprimoramento da atenção 

dos escolares; Cientes que o lúdico faz parte do universo de todas as crianças, 

o brincar e o jogar dentro da aula de Educação Física, pode se apresentar como 

uma grande oportunidade para o desenvolvimento da aprendizagem. Através 

dele, as crianças podem aprender e desenvolver de uma forma alegre, prazerosa 

e desafiadora, tanto o seu lado motor, social como o cognitivo. Neste sentido, o 

presente artigo propõe a utilização do lúdico que tem como objetivo verificar a 

contribuição dos jogos lúdicos no aprimoramento da atenção visando o auxílio 

da aprendizagem em escolares. Na busca destes objetivos foram utilizados os 

mais variados jogos lúdicos intelectivos com escolares do 7º ano realizados no 

contra turno. Ao finalizar estas atividades, observou-se desabrochar das 



potencialidades dos escolares, e uma sensível melhora no nível da atenção, 

constatada através da comparação do teste de atenção aplicado antes e depois 

do desenvolvimento das atividades, confirmando assim, a importância do lúdico 

no aprimoramento da atenção e no auxílio no processo de ensino e 

aprendizagem. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Jogos lúdicos no contexto escolar: uma ferramenta pedagógica da 

Educação Física 

Palavras-chave: Lúdico; Aprendizagem; Atenção 

Resumo: Esta unidade didática é parte integrante do projeto de intervenção 

escolar e terá a sua implantação no Colégio Estadual Padre Eduardo Michelis, 

no município de Missal, Paraná, e abrangerá alunos de 6ª série do ensino 

fundamental. Ao dar ênfase aos jogos lúdicos nesta produção didático-

pedagógica, pretende-se resgatar o interesse dos alunos na tentativa de 

melhorar o seu vínculo com a aprendizagem e o desenvolvimento das 

capacidades cognitivas, para isso a sua estratégia está pautada no lúdico, ou 

seja, o brincar que faz parte do cotidiano da vida infantil, através dele as crianças 

podem estar aprendendo e desenvolvendo de uma forma alegre, descontraída e 

prazerosa, tanto o seu lado motor, social como o cognitivo, pretende-se assim 

desenvolver muito mais que a criatividade, a socialização e o raciocínio, mas 

também auxiliar de uma forma mais efetiva o aluno no aprimoramento da 

atenção e concentração, desta forma, o lúdico, pode muito bem ser utilizado 

pelos professores como, uma ferramenta pedagógica, auxiliando no processo de 

aprendizagem, diminuindo as dificuldades e contribuindo com a melhoria nos 

resultados dos educando. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: LUIZ RENATO FREITAS 

ORIENTADOR: Miguel A. de Freitas Jr 

IES:  UEPG 

Artigo  



Título: A INFLUÊNCIA DA MÍDIA NA FORMAÇÃO DA CULTURA CORPORAL 

DO ADOLESCENTE 

Palavras-chave: Mídia; Cultura Corporal; Adolescente. 

Resumo: Este trabalho de intervenção pedagógica na escola teve o objetivo de 

trazer o debate, análise e reflexão sobre a influencia que a mídia exerce na 

formação da cultura corporal dos adolescentes residentes na zona rural. O 

presente projeto faz parte do Programa de Desenvolvimento Educacional da 

Secretaria do Estado da Educação do Estado do Paraná - PDE, e foi aplicado no 

Colégio Estadual Luiz de Jesus Correia, localizado na comunidade de Coatis, 

zona rural do município de Ipiranga, Paraná. Participaram deste projeto 82 

alunos dos 8º e 9º anos do ensino fundamental, sendo 32 alunos do sexo 

masculino e 50 alunas do sexo feminino com idades que variavam de 12 a 22 

anos. Foram realizados 15 encontros onde foram debatidos e analisados os 

temas mídia, cujo enfoque principal foi a televisão, cultura com suas 

manifestações erudita, popular, de massa, industria cultural, cultura corporal de 

movimento e os temas de estudo da educação física, as questões relacionadas 

a adolescência e suas manifestações biológicas, psicológicas e sociais. 

Pretendeu-se com esse projeto de implementação pedagógica, que os alunos 

desenvolvessem uma visão crítica e reflexiva sobre as manifestações da cultura 

corporal valorizadas pela televisão e como esse padrão de comportamentos atua 

na comunidade em que vivem. Embora o acesso à mídia televisão tenha sido 

elevada, a maior parcela dos alunos participantes do projeto referiu não ter 

mudado seu comportamento com base na influência da mídia. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A INFLUÊNCIA DA MÍDIA NA FORMAÇÃO DA CULTURA CORPORAL 

DO ADOLESCENTE 

Palavras-chave: Mídia; Cultura Corporal; Adolescente. 

Resumo: A mídia, especialmente a televisão, é capaz de transmitir informações 

para um grande número de pessoas, informando, modificando comportamento e 

interferindo na apropriação desse conhecimento. A construção da cultura 

corporal envolve aspéctos cognitivos, afetivos e socioculturais, fato que contribui 

para a percepção corporal entre os adolescentes, sendo que a mídia 

desempenha um papel relevante nesse processo. Devido ao grande volume de 



informações referentes ao corpo, padrões de beleza, dietas, intervenções 

estéticas, culto ao corpo e o uso de drogas no esporte, os alunos estão perdendo 

seu referencial de valores construidos a partir da sua identidade local. O objetivo 

deste projeto de intervenção pedagógica é contribuir para uma análise crítica e 

reflexiva sobre o uso do corpo como produto de consumo e como a televisão 

pode interferir na construção da cultura corporal do adolescente. O presente 

projeto de intervenção pedagógica destina-se aos alunos da 7ª série do C. E. 

Luiz de Jesus Correia, situado na zona rural do município de Ipiranga, onde 

através de textos, imagens, publicidade e propagandas, programas televisivos e 

esportes, pretende-se fazer uma análise sobre como o corpo é apresentado e 

explorado pela mídia, o consumismo,os modismos, padrão de beleza, dietas e 

como isso interfere na formação da cultura corporal do adolescente. Pretende-

se com esse projeto de intervenção pedagógica, que os alunos desenvolvam 

uma visão mais crítica e reflexiva sobre o corpo e suas manifestações culturais, 

valorizando a cultura local e promovendo uma auto-estima mais elevada, 

levando ao entendimento que o “SER” humano sobrepõe o “PARECER” 

humano. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: LUZIA APARECIDA TEIXEIRA BAGGIO 

ORIENTADOR: Luiz Silva Santos 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: HARMONIA ENTRE CORPO E MENTE: dança gaúcha na escola 

Palavras-chave: Dança; movimento; cultura. 

Resumo: O artigo teve como objeto central a dança gaúcha, levando em 

consideração a sua contribuição para a melhoria do relacionamento e convívio 

social de alunos de 5ª a 8ª série do ensino fundamental. O objetivo geral foi o de 

proporcionar aos educandos mecanismos socioeducativos por meio das danças 

gaúchas, através da relação entre escola, professores e educandos, mediante 

as aulas de educação física. Como objetivos específicos, buscou-se sensibilizar 

os educandos a resgatarem a origem e o contexto histórico do ponto de vista 

popular e folclórico de tais danças, fazendo conhecer os diferentes ritmos, 



passos, posturas, conduções, formas de deslocamento. Além disto, os alunos 

foram motivados a criarem e adaptarem, elementos rítmicos, expressivos que 

fossem identificados como sendo das danças gaúchas, através de montagem e 

apresentações de coreografias. Utilizou-se da metodologia descritiva, através da 

qual foi elaborado e desenvolvido um projeto educativo extraclasse com a 

intenção de oferecer tempo suficiente para que os alunos submetidos ao mesmo 

conseguissem obter um nível de aprendizagem significativa com a temática e 

objeto do estudo aqui proposto. Pode-se dizer que a dança gaúcha é uma 

possibilidade de expressão, a qual deve ser considerada uma aliada no 

desenvolvimento das potencialidades humanas, principalmente na escola, 

devido aos métodos criativos e expressivos que podem ser elaborados, e 

também, por ser cultura de movimento que demarca manifestações culturais de 

comunidades e povos, servindo como um meio de comunicação através do 

movimento. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Harmonia entre Corpo e Mente: Dança Gaúcha na Escola 

Palavras-chave: Dança; movimento; cultura 

Resumo: A dança como exercício de cidadania pode trazer inúmeros benefícios 

aos alunos e atender às necessidades de profissionais de educação que se 

preocupam com o saber intelectual e científico, com a cultura e com o bem estar 

dos alunos. Considerando a importância das danças gaúchas para a 

compreensão e a valorização da diversidade cultural, acredita-se que na cidade 

de Mamborê, ela venha contribuir de forma prazerosa e significativa com a 

cultura local e com a reconstrução de identidades de seus moradores. Portanto 

este caderno tem como objetivo divulgar a cultura gauchesca e os seus valores, 

com o intuito de integrar educandos, professores e comunidade e divulgar parte 

dessa cultura, como também, para que os alunos obtenham uma formação 

teórica de forma mais específica, relacionado com as danças gaúchas. Portanto, 

é de grande importância que tais alunos saibam que existem diferentes 

modalidades de danças em nossa sociedade que podem ser trabalhadas na 

escola. O caderno Pedagógico oferece momentos de encontro com descobertas 

socioculturais, integração e responsabilidade sobre o ambiente da escola 

Estadual Rui Barbosa, principalmente, alunos integrantes da presente proposta, 



seus familiares e amigos dos mesmos e demais visitantes, além dos seus 

próprios educadores. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: MAGDA BEATRIZ LEON BORDES FERREIRA 

ORIENTADOR: Carlos Eduardo da Costa Schneider 

IES:  UTFPR 

Artigo  
Título: Corporeidade: Um trabalho de vivências corporais com professores e 

Funcionários. 

Palavras-chave: Educação Física; Corporeidade; Relação Interpessoal 

Resumo: A proposta deste trabalho é apresentar alternativas para a melhoria 

das relações interpessoais, através de vivências corporais, visando motivação 

para o trabalho, dentre as várias dimensões das relações aluno-professor, 

professor-professor, professor-gestor, e professores-funcionários, dentro do 

espaço e ambiente escolar. Este trabalho, construído ao longo do período de 

dois anos do PDE, desenvolveu-se junto aos professores e funcionários do 

Colégio Estadual Djalma Marinho. Inicialmente mostrou-se que viver a 

corporeidade é viver o físico, o mental, o emocional, o energético, o social, o 

cultural, o espiritual. Assim, se a forma de manifestação humana é corporal, 

portanto a importância de proporcionarmos a oportunidade de um momento para 

vivenciarmos a nossa humanidade, a necessidade de professores e funcionários 

de terem uma maior integração entre seus pares, que as atividades corporais 

tivessem cunho lúdico e que as mesmas proporcionassem descontração em 

conjunto com dinâmicas de relações interpessoais. Todo ser humano toma 

atitudes no mundo através do seu corpo, mas, não percebe que o corpo nos 

permite comunicarmos com o outro, que o corpo nos leva a sentir o mundo e ser 

sentido. Através da corporeidade podemos proporcionar um desenvolvimento, 

uma vivência de que um ser humano é racional, sensível e motor. Sabemos que 

a capacidade se relacionar com o outro e com seu corpo, mostra seu nível de 

competência e de eficiência. Quanto mais integrado ao grupo, maior a sua 

disposição em trabalhar. Por fim, apresenta as ações, dados e resultados 

observados com a aplicação de dinâmicas corporais. 



 
Produção didático-pedagógica 
Título: Corporeidade e relação interpessoal: Um trabalho de vivências corporais 

com professores e funcionários. 

Palavras-chave: Educação Física; Corporeidade; Relação Interpessoal 

Resumo: A proposta deste trabalho é apresentar alternativas para a melhoria 

das relações interpessoais, através de vivências corporais, visando motivação 

para o trabalho, dentre as várias dimensões das relações aluno-professor, 

professor-professor, professor-gestor, e professor-funcionários. Professores e 

funcionários serão convidados à participarem de dinâmicas que envolvem o 

trabalho de corporeidade e relação interpessoal, para que possamos promover 

ações que interagem todos na prática,como conversar mais, e assim melhorar a 

convivência e a tomada de decisões conjuntas. Viver a corporeidade é viver o 

físico, o mental, o emocional, o energético, o social, o cultural, o espiritual. Assim, 

se a forma de manifestação humana é corporal, portanto a importância de 

proporcionarmos a oportunidade de um momento para vivenciarmos a nossa 

humanidade Cabe lembrar, que embora esteja falando desta disciplina em 

especial, a valorização e presença do humano na escola se fará ainda mais 

efetiva, se pudermos atingir toda a escola com este outro olhar. Não só o 

profissional de educação física, mas todo corpo pedagógico e administrativo do 

espaço escolar, assim como os pais dos alunos e a comunidade local. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: MARA CRISTINA CAMPOS TOME 

ORIENTADOR: Sonia Regina Merege 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  
Título: O ENSINO DA DANÇA E OS ELEMENTOS ARTICULADORES 

Palavras-chave: Dança; Metodologia; Criatividade;Coreografia 

Resumo: O artigo apresenta a dança como conteúdo básico da Educação 

Física, utilizando nas atividades práticas como metodologia a dança criativa e o 

método de improvisação. As discussões teóricas perpassaram pela história da 

dança no decorrer da evolução da humanidade, fazendo uma relação de sua 



importância enquanto atividade física, para tanto ressaltando os seus benefícios. 

Oportunizando também situações onde os alunos puderam avaliar de forma 

crítica o efeito da mídia no que se refere às coreografias prontas e com as 

mensagens ocultas no que se concerne aos gestos e nas letras da música. 

Todas essas questões discutidas foram levadas a seminários com a participação 

da comunidade escolar e convidados, momentos este que os alunos também 

tiveram a oportunidade de apresentar as coreografias produzidas coletivamente 

no decorrer do projeto. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O ENSINO DA DANÇA E OS ELEMENTOS ARTICULADORES 

Palavras-chave: Dança; atividade física; saúde; mídia. 

Resumo: Este material didático tem por finalidade apresentar aos alunos a 

dança como conteúdo básico da Educação Física, utilizando nas atividades 

práticas como metodologia a dança criativa e o método de improvisação. As 

discussões teóricas estarão perpassando pela história da dança no decorrer da 

evolução da humanidade, fazendo uma relação de sua importância enquanto 

atividade física, para tanto resaltando os seus benefícios. Oportunizando 

também situações onde os alunos possam avaliar de forma crítica o efeito da 

mídia no que se refere à dança nos dias atuais. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: MARA LUCIA MARCOLINI 

ORIENTADOR: maria cristina simeoni 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  
Título: ATIVIDADE FÍSICA PARA PREVENÇÃO DA OBESIDADE EM 

ADOLESCENTES 

Palavras-chave: Educação Física; Obesidade; Nutrição. 

Resumo: Este artigo aborda a preocupação em orientar os alunos a respeito da 

obesidade, pois ela constitui-se em importante desvio nutricional, hormonal 

merecendo uma maior atenção não só dos discentes, mas de todo corpo 

docente. O objetivo principal foi o de conscientizar a comunidade escolar a 



respeito da promoção da saúde por intermédio da mudança do hábito alimentar 

e introdução ao exercício físico na rotina diária, reforçando a necessidade da 

prática da Educação Física, como disciplina que trata de tais temáticas. O 

problema definido foi: quais as melhores alternativas, relacionadas à atividade 

física, para auxiliar no tratamento e minimizar a obesidade em adolescentes que 

freqüentam a 7ª série C no Colégio Estadual Castro Alves (Cornélio 

Procópio/PR)? Teve como objetivo geral, promover a saúde por intermédio da 

mudança do hábito alimentar e introdução ao exercício físico na rotina diária. A 

abordagem metodológica foi preponderantemente qualitativa, com procedimento 

da observação participante. Também foi utilizado um questionário fechado, 

organizado pelo Ministério da Saúde e pela Política Nacional de Alimentação e 

Nutrição. Os resultados com os alunos foram positivos. As ações variadas 

colaboraram para o entendimento da proposta. Mas entendemos que é preciso 

abranger a comunidade escolar, como um todo, para realmente 

conscientizarmos mais pessoas. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: ATIVIDADE FÍSICA PARA PREVENÇÃO DA OBESIDADE EM 

ADOLESCENTES 

Palavras-chave: Educação Física; Obesidade; Nutrição 

Resumo: Este projeto de intervenção aborda a preocupação em orientar os 

alunos a respeito da obesidade. Ela constitui-se em importante desvio 

nutricional, hormonal e que deve merecer atenção não só dos discentes, mas de 

todo corpo docente. Assim questiona-se: Quais as melhores alternativas 

relacionadas à atividade física para auxiliar no tratamento e minimizar a 

obesidade em adolescentes que freqüentam a 7ª série C no Colégio Estadual 

Castro Alves do município de Cornélio Procópio/PR? O objetivo geral é promover 

a saúde por intermédio da mudança do hábito alimentar e introdução ao exercício 

físico na rotina diária. Um dos objetivos específicos é estimular a prática da 

Educação Física. A metodologia tem uma abordagem qualitativa com a 

observação participante. Pretende-se com este projeto melhorar a qualidade da 

saúde dos envolvidos e possivelmente a sua expansão. 

 

 



DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: MARCIA DE LOURDES ALVES TEIXEIRA 

ORIENTADOR: ILSE LORENA VON BORSTEL GALVAO DE QUEIROS 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: Construir, Brincar e Jogar:possibilidades de educação no tempo de lazer 

na escola. 

Palavras-chave: Educação Física; Jogos; Brincadeiras; Lazer. 

Resumo: Este estudo fez parte das ações do Programa de Desenvolvimento 

Educacional do Estado do Paraná (PDE) - Formação Continuada – da Secretaria 

de Estado da Educação (SEED), agosto de 2010 á 2012. Foi elaborado a partir 

do questionamento: quais as possibilidades de confeccionar brinquedos e 

realizar brincadeiras e jogos nas aulas de Educação Física e no tempo de lazer 

na escola? Observando a realidade das aulas de Educação Física percebeu-se 

que o tempo dedicado para este conteúdo é muito pouco ou quase nada, em 

relação a outros conhecimentos considerados mais importantes, além disso, que 

os alunos realizam estas atividades muito pouco em seus momentos de lazer. 

Diante disso, o trabalho buscou compreender a importância do brinquedo, da 

brincadeira e do jogo como promoção de aprendizagens motoras no tempo de 

lazer na escola. Caracteriza-se em uma pesquisa ação, a qual envolveu uma 

pesquisa bibliográfica, elaboração de um material didático, e a implementação 

de atividades através de oficinas, no contra turno escolar, para 

aproximadamente 20 (vinte) alunos do 6º ano, vespertino, Ensino Fundamental, 

do Colégio Estadual Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, Cascavel, 

PR. Os resultados alcançados demonstraram que os alunos adquiriram novas 

aprendizagens motoras, diversão e criatividade. E para os professores da rede 

pública serviu para aprofundar conhecimentos sobre a temática estimulando 

reflexões no cotidiano da Educação Física e do lazer nos educandários. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Construir, brincar e jogar: possibilidades de educação na educação física 

e no lazer na escola 

Palavras-chave: Brinquedo, brincadeira e jogo; educação física; lazer na escola 



Resumo: RESUMO O projeto de intervenção pedagógica na escola Construir, 

Brincar e Jogar: possibilidades de educação na educação física e no lazer na 

escola, busca compreender a importância do brinquedo, da brincadeira e do jogo 

como promoção de novas aprendizagens motoras na educação física e no lazer 

na escola, com alunos de 5ª séries, ensino fundamental, de um colégio estadual, 

de Cascavel, PR. Diante disso, indaga-se: será que é possível integrar o 

conteúdo construção de brinquedos e realização de brincadeiras e jogos nas 

aulas de educação física e no tempo de lazer na escola para proporcionar novas 

aprendizagens motoras para os alunos? Caracteriza-se em uma pesquisa ação, 

que envolverá uma pesquisa bibliográfica sobre as temáticas: Importância, 

características, e benefícios sobre brinquedos, jogos e brincadeiras; educação 

física; e lazer na escola. Em seguida será elaborado um material didático 

correspondendo a uma unidade didática, e após será realizada a implementação 

de atividades na escola através das aulas de Educação Física e oficinas de lazer 

no contra turno, com alunos das 5ª séries, do Colégio Estadual Marechal 

Humberto de Alencar Castelo Branco, Cascavel, PR. Por fim, será elaborado um 

artigo sobre esta experiência e os resultados das diferentes etapas. Em relação 

aos alunos espera-se promover novas aprendizagens motoras, diversão, 

criatividade, e para os professores da rede pública que sirva como conhecimento 

que estimule reflexões e ações no cotidiano da educação física e do lazer nos 

educandários 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: MARCIA MARIA COUTINHO 

ORIENTADOR: Ernani Xavier Filho 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: ABORDAGEM DA PREVENÇÃO DAS DOENÇAS SEXUALMENTE 

TRANSMISSIVEIS E ORIENTAÇÃO DA SEXUALIDADE NA ADOLESCENCIA 

POR PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FISICA. 

Palavras-chave: sexualidade, doenças sexualmente transmissíveis, educação 

física, saúde. 



Resumo: A Escola tem como função orientar e formar sujeitos e com o passar 

do tempo, as disciplinas foram se estabelecendo e a cada dia novas experiências 

vêm surgindo. Essa proposta ocorre também na disciplina de Educação Física, 

que era tida como um momento de lazer e hoje está intimamente ligada ao bem 

estar, ao conhecimento do corpo e à cultura. Devido a essa liberdade, 

professores de educação física estão trabalhando cada vez mais questões sobre 

gênero, puberdade, gravidez e doenças sexualmente transmissíveis (DST’s), 

buscando a participação de todos, inclusive da família. Sabendo dessa 

necessidade, o trabalho objetivou orientar os alunos do terceiro ano do Ensino 

médio do Colégio Estadual Carlos de Almeida – Londrina – Paraná, sobre o tema 

através de pesquisa, discussões e vídeos, coletando dados sob a forma de 

questionários, para avaliar o conhecimento dos mesmos. Realizada a pesquisa, 

e analisando os gráficos, concluiu-se que entre amigos, os adolescentes dizem 

entender muito, têm pouco diálogo com os pais e sérias dúvidas a serem 

sanadas. Cabe aos responsáveis e professores perceberem essa necessidade 

e informar os adolescentes, para que os altos índices de DST’s e gravidez na 

adolescência diminuam. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Desafios dos profissionais de educação física na escola na orientação de 

doenças sexualmente transmissíveis 

Palavras-chave: Desafios; Orientação; DSTs; Adolescente. 

Resumo: Este projeto tem como objetivo trabalhar com os adolescentes do 

Colégio Estadual Carlos de Almeida da cidade de Londrina, informando e 

esclarecendo algumas questões de forma preventiva, a cerca de DST e gravidez 

precoce, a sexualidade na adolescência, para que desenvolvam não só uma 

idéia sadia sobre este assunto, como sua própria sexualidade de forma normal. 

Um espaço para refletir, trocar idéias e experiências, sobre estas questões. Para 

isso, serão realizados dois encontros semanais, no período matutino, onde 

trabalharei vídeos, reportagens sobre o assunto palestra com profissionais da 

área de saúde, troca de experiências das mães adolescentes. Utilizarei como 

marco metodológico um levantamento bibliográfico em livros, artigos científicos 

e revistas específicos de enfermagem em português, que discorrerão sobre a 

temática adolescência, enfatizando a importância da compreensão por parte da 



enfermagem a cerca das necessidades de implementação de um plano de 

educação continuada que visará atender as necessidades biopsicossociais dos 

jovens. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: MARCO ANTONIO MARIOTTO 

ORIENTADOR: WILSON RINALDI 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: ESPORTE NO ENSINO FUNDAMENTAL: possibilidades de lazer e 

promoção a saúde 

Palavras-chave: Esporte; educação física; lazer; saúde. 

Resumo: Defende-se que o estilo de vida é condição essencial para a saúde e 

pode-se dizer que é fundamental a prática esportiva para viver com saúde. As 

Diretrizes Curriculares de Educação Física para a Educação Básica estabelece 

que os elementos articuladores devem integrar e articular as práticas corporais, 

permitindo um aprofundamento e diálogo entre as mesmas, sendo que o 

elemento articulador cultura corporal e saúde permite entender a saúde como 

construção que supõe uma dimensão histórica-social. Portanto, não concebe-se 

a saúde como simplesmente um querer individual. Este artigo tem como objetivo 

contribuir com os alunos da 5ªsérie da Escola Estadual Rui Barbosa para 

ampliarem sua consciência corporal, refletindo criticamente sobre as práticas 

corporais, compreendendo o esporte como um fenômeno social, promovendo a 

saúde, onde os alunos terão a oportunidade de refletir sobre a obesidade e 

sedentarismo, e também vivenciar e compreender os benefícios do esporte. Num 

segundo momento apresenta o futebol aos alunos como lazer e ocupação livre. 

Paralelamente cobrar com este esporte, as características em destaque; respeito 

pelas diferenças e igualdades, limites e capacidades de cada aluno. Assim essa 

prática permitirá a busca pela inclusão social, enfatizando a prática do esporte 

como necessária á saúde, e como ferramenta neste processo. Com isso dar-se 

á entender que todo esse conjunto permitirá ao aluno compreender incorporar 

ao seu cotidiano, as atividades físicas esportivas, principalmente o futebol como 

lazer e beneficio da saúde. 



 
Produção didático-pedagógica 
Título: Esporte no Ensino Fundamental: possibilidades de lazer e promoção a 

saúde 

Palavras-chave: Esporte; lazer; saúde 

Resumo: Defende-se que o estilo de vida é condição essencial para a saúde, 

pode-se dizer que é fundamental a pratica esportiva para viver com saúde. Neste 

sentido as Diretrizes Curriculares de Educação Física para a Educação Básica 

estabelece que os elementos articuladores devam integrar e articular as práticas 

corporais, permitindo um aprofundamento e diálogo entre as mesmas, sendo que 

o elemento articulador cultura corporal e saúde permite entender a saúde como 

construção que supõe uma dimensão histórica-social. Portanto, não concebe a 

saúde como simplesmente um querer individual. O caderno pedagógico priorizar 

contribuir com os alunos da 5ª série da Escola Estadual Rui Barbosa para 

ampliarem sua consciência corporal, refletindo criticamente sobre as práticas 

corporais, compreendendo o esporte como um fenômeno social, promovendo a 

saúde, onde os alunos terão a oportunidade de refletir sobre a obesidade e 

sedentarismo, e também vivenciar e compreender os benefícios do esporte e 

num segundo momento apresentar o futebol aos alunos tanto para o lazer, como 

na ocupação do tempo livre, apresentando a idéia que o esporte tem como 

característica o respeito pelas igualdades e pelas diferenças, e respeitando os 

limites e capacidades de cada aluno, permitindo a busca pela saúde, e da 

inclusão social. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: MARCOS VENANCIO DA CUNHA 

ORIENTADOR: Nilson Roberto Moreira 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: O Xadrez como conteúdo interdisciplinar 

Palavras-chave: Interdisciplinaridade; Xadrez; Ensino-Aprendizagem 

Resumo: Este texto tem por objetivo divulgar o trabalho de pesquisa 

desenvolvido no Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, do Governo 



do Estado do Paraná. Elegemos como objeto de estudo, o xadrez como 

conteúdo interdisciplinar. Buscamos por meio de pesquisas, refletir e aprofundar 

o conhecimento teórico acerca da utilização como ferramenta pedagógica para 

todas as áreas do conhecimento. O objetivo é propor aos educadores do Colégio 

Estadual José Alfredo de Almeida, do município de Mariluz, a inserção dessa 

prática como conteúdo interdisciplinar, utilizando-o de acordo com a 

especificidade de cada disciplina. Esperamos assim, assegurar a qualidade da 

educação, uma vez que esta vem sendo questionada, e sabemos que o xadrez 

é um jogo de estratégias que possibilita o desenvolvimento das habilidades 

cognitivas. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O Xadrez como conteúdo interdisciplinar 

Palavras-chave: Xadrez, Interdisciplinaridade, Aprendizagem 

Resumo: Esta é uma pesquisa de campo, diagnóstica, qualitativa, com o 

objetivo de verificar e incentivar a utilização do xadrez como ferramenta 

pedagógica em todas as disciplinas do currículo escolar do Colégio Estadual 

José Alfredo de Almeida município de Mariluz, com alunos da 8ª serie período 

noturno. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: MARGARETE LUCIA TUSSET DE OLIVEIRA 

ORIENTADOR: Jose Porfirio de Soiuza 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: Jogos de mesa/tabuleiro: conteúdo da Educação Física Escola 

Palavras-chave:  
Resumo: Este artigo relata o trabalho desenvolvido através da aplicação dos 

jogos de mesa/tabuleiro, desenvolvido no Colégio Estadual Jardim Maracanã 

com 34 alunos, ressaltando este conteúdo como elemento de transformação, de 

modo atrativo, articulador e desafiador sob ponto de vista pedagógico, conteúdo 

este que tem como objetivo o enfoque no valor formativo e reflexivo, explorando 

suas potencialidades, oportunizando o desenvolvimento cognitivo e motor, a 



concentração, o afetivo-social e buscando apresentar os benefícios desta 

prática, suas características e importância, que poderão lhe proporcionar 

enquanto conteúdo da Educação Física Escolar, na efetivação desta ação, 

enquanto ferramenta no processo educativo. A metodologia acontece a partir da 

prática dos jogos, o registro dos relatos das experiências a fundamentação 

teórica, a criação de novas regras e a socialização entre pares e o conhecimento 

adquirido. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Jogos de Mesa/tabuleiro: conteúdo de Educação Física Escolar para 

desenvolvimento cognitivo, afetivo-social e motor. Jogos de Mesa/tabuleiro: 

conteúdo de Educação Física Escolar para desenvolvimento cognitivo, afetivo-

social e motor. Jogos de Mesa/tabulei 

Palavras-chave: Aluno – concentração – jogos de mesa/tabuleiro Aluno – 

concentração – jogos de mesa/tabuleiro 

Resumo: Como professora, estou atuando há vários anos junto à rede estadual 

de ensino no Paraná, e observando junto à comunidade escolar, a existência de 

atividades consideradas como jogos de mesa/tabuleiro. Assim percebo que se 

faz necessário incluir e diversificar estes jogos nas aulas de Educação Física, e 

buscar práticas alternativas que venham proporcionar e satisfazer as 

necessidades dos alunos. Através desta Unidade Didática, pretendo sugerir 

atividades relacionadas aos jogos de mesa/tabuleiro, pois acredito que estas 

atividades podem desenvolver de forma ampla nos alunos os processos de 

formação cognitiva, afetivo-social e motor, pois aprimora o intelecto, a 

socialização e o desenvolvimento motor das crianças de forma lúdica e também 

prazerosa. Compreender a importância e as características dos Jogos de 

Mesa/tabuleiro enquanto conteúdo da Educação Física Escola e, paralelamente, 

desenvolver estes conteúdos nas aulas para alunos de uma 6ª série, vespertina 

pode auxiliar no seu desenvolvimento.A abordagem metodológica proposta é a 

construtivista, pois a construção do conhecimento ocorre das ações físicas ou 

mentais sobre os objetos, no caso, os jogos propostos (FREIRE, 2002). 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 



PROFESSOR PDE: MARIA APARECIDA NOVAES 

ORIENTADOR: Dalberto Luiz De Santo 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: Avaliação na Educação Física Escolar: A abordagem desenvolvimentista 

aplicada ao ensino do voleibol 

Palavras-chave: abordagem desenvolvimentista; voleibol; avaliação da 

aprendizagem; educação física. 

Resumo: O presente artigo consiste em apresentar os resultados da 

implantação de uma proposta de ensino e avaliação do conteúdo voleibol, 

pautada na abordagem desenvolvimentista. Tal abordagem visa respeitar o 

processo de crescimento e desenvolvimento humano e a existência de aspectos 

específicos na aprendizagem motora que a diferem da aprendizagem dos 

demais domínios, proporcionando ao aluno condições de que seu 

comportamento motor se torne mais fluente e harmonioso. A escolha do voleibol 

se deu pela possibilidade de melhor explorar os pressupostos teóricos da 

abordagem desenvolvimentista numa modalidade popular que exige dos seus 

participantes, atenção contínua na bola, rapidez e gestos precisos. A intervenção 

metodológica constou de: avaliação diagnóstica; realização de aulas práticas e 

teóricas sobre o voleibol; apostila para cada aluno contendo a descrição de todas 

as atividades; fichas de avaliação; exibição de vídeos e figuras sobre técnicas 

do voleibol. Os instrumentos de avaliação utilizados atenderam a dimensão 

procedimental, conceitual e atitudinal. Os resultados obtidos permitiram ampliar 

a compreensão do professor de educação física para que ele não se restrinja a 

uma única abordagem de ensino, mas ao uso crítico e ponderado de diferentes 

teorias, considerando o estágio de desenvolvimento dos alunos e dos conteúdos 

ministrados. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A Avaliação na Educação Física Escolar: A abordagem 

desenvolvimentista aplicada ao ensino do voleibol 

Palavras-chave: Abordagem desenvolvimentista; voleibol; avaliação da 

aprendizagem; educação física. 



Resumo: O objetivo deste trabalho é apresentar uma proposta de ensino e 

avaliação do conteúdo voleibol pautada na abordagem desenvolvimentista. Tal 

abordagem adota como premissa respeitar o processo de crescimento e 

desenvolvimento humano e a existência de aspectos específicos na 

aprendizagem motora que a diferem da aprendizagem dos demais domínios, 

bem como proporcionar ao aluno condições de que seu comportamento motor 

se torne mais fluente e harmonioso, através do aumento da diversidade e da 

complexidade das tarefas motoras. A escolha do voleibol se deu pela 

possibilidade de melhor explorar os pressupostos teóricos da abordagem 

desenvolvimentista numa modalidade popular que exige dos seus participantes 

atenção contínua na bola, bem como rapidez e gestos precisos. A partir destas 

formulações, a intervenção metodológica constará de: avaliação diagnóstica; 

realização de aulas práticas e teóricas sobre o voleibol; fichas de avaliação; 

exibição de vídeos e slides sobre técnicas do voleibol. Os instrumentos de 

avaliação atenderão a dimensão procedimental, conceitual e atitudinal. Espera-

se, com este material pedagógico, ampliar a compreensão do professor de 

educação física para que ele não se restrinja a uma única abordagem de ensino, 

mas ao uso crítico e ponderado de diferentes teorias, considerando o estágio de 

desenvolvimento dos alunos e dos conteúdos ministrados. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: MARIA BEATRIZ BERNARDY 

ORIENTADOR: Denilson de Castro Teixeira 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: Efeitos dos Jogos e Brincadeiras no desenvolvimento da concentração e 

motivação de alunos de 5ª série (6º ano) do ensino fundamental. 

Palavras-chave: Jogos; brincadeiras; ensino fundamental 

Resumo: Os jogos e as brincadeiras são atos indispensáveis à saúde física, 

emocional e intelectual. Sua utilização integra os processos de construção do 

desenvolvimento de limites, coordenação motora, organização, atenção, 

concentração, estratégia e criatividade. O universo promovido pelos jogos e 

brincadeiras compreende grande potencialidade cognitiva, sendo que os 



desafios que estão envolvidos podem levar os alunos a alcançarem melhores 

níveis de motivação. Este estudo teve como objetivo avaliar os possíveis efeitos 

de um programa de intervenção com Jogos e Brincadeiras no desenvolvimento 

da concentração e motivação dos alunos da 5ª Série (6º ano) do Ensino 

Fundamental. Participaram do estudo 70 crianças de 11 a 12 anos matriculadas 

em um Colégio Estadual do município de Londrina - Paraná, e nove Professores 

de diversas áreas que ministraram aulas para as referidas crianças. O estudo foi 

desenvolvido em 30 aulas de Educação Física, nas quais foram trabalhados 

jogos e brincadeiras visando ao desenvolvimento da concentração e da 

motivação. Os dados foram coletados mediante um formulário de observação 

sobre desempenho motor, concentração, integração, motivação, cooperação e 

criatividade das crianças nas aulas e um questionário acerca da percepção dos 

professores a respeito da contribuição dos jogos e brincadeiras na concentração 

e motivação dos alunos. Os resultados indicaram que os alunos responderam 

bem às atividades propostas, desenvolvendo a concentração e motivação. 

Concluímos que os jogos e brincadeiras, desde que trabalhados 

sistematicamente, contribuem no desenvolvimento dos alunos, principalmente 

nos aspectos relacionados à concentração e motivação, refletindo inclusive, no 

desempenho em sala de aula. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Vamos Brincar na Escola? Uma proposta para o desenvolvimento 

cognitivo e social de escolares do ensino fundamental. 

Palavras-chave: jOGOS;BRINCADEIRAS;DESEMPENHO ESCOLAR;ENSINO 

FUNDAMENTAL 

Resumo: Este projeto tem como objetivo apresentar uma proposta de atividades 

fundamentadas em jogos e brincadeiras nas aulas de Educação Física para o 

desenvolvimento da concentração e motivação, principalmente no desempenho 

escolar dos alunos da 5ª série do ensino fundamental. O Projeto é composto por 

30 aulas com jogos e brincadeiras que objetivam o desenvolvimento de 

habilidades motoras, cognitivas e sociais. O presente projeto será desenvolvido 

com alunos de 5ª série do Colégio Estadual Vicente Rijo de Londrina-Pr. A 

escolha desta série vem ao encontro a um grande problema vivenciado com as 

crianças: a dificuldade de adaptação no processo de transição da 4ª Série para 



a 5ª Série. Diante deste contexto, esta intervenção busca contribuir para a 

inserção e a interação do aluno com a nova série e com a novidade das inúmeras 

disciplinas, através da socialização e valorização do aluno, contribuindo para os 

alunos recém chegados construírem vivências positivas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: MARIA COLODIANO 

ORIENTADOR: Fabio Mucio Stinghen 

IES:  UTFPR 

Artigo  
Título: Prevenção Contra o Excesso de Peso em Escolares 

Palavras-chave: Prevenção; Saúde, Qualidade de Vida. 

Resumo: Na sociedade atual, a postura do sedentarismo tem refletido na falta 

de exercícios físicos e, consequentemente na alimentaçào inadequada gerando 

sobrepeso. A escola pode desempenhar um papel importante na prevençào da 

obesidade desenvolvendo ações complementares que visem valorizar hábitos 

de vida saudáveis. Esse estudo prevê a conscintização da importância dos 

exercícios físicos, e se estende nas ações do dia a dia do educando. Assim, 

como público alvo tem os alunos, agentes nas incorporações de hábitos 

saudáveis, por meio de exercícios preventivos para evitar obesidade nos anos 

iniciais da carreira estudantil e nos anos subsequentes de suas vidas, garantindo 

assim, melhor qualidade de vida. Os hábitos alimentares e o sedentarismo são 

os principais responsáveis pelo número crescente de obesos. Os 

encaminhamentos da avaliação da aptidão física nos escolares por meio de 

palestras seguidas de um roteiro de atividades físicas como caminhadas, 

alongamentos, exercícios aeróbicos; poderá chegar a um resultado muitas vezes 

satifattório, pois prevenir e compartilhar práticas saudáveis em parcerias com 

profissionais interessados em motivar uma mudança comportamental, lançando 

tendo a sensibilização dos jovens sobre a problemática da obesidade. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Prevenção Contra Excesso de Peso em Escolares 

Palavras-chave: PREVENÇÃO; SAÚDE; QUALIDADE DE VIDA. 



Resumo: Na consideração da sociedade atual, que faz com que reforce as 

posturas do sedentarismo, com reflexos na falta de práticas de exercícios físicos 

e consequentemente na alimentação inadequada gerando sobrepeso. Nesta 

Unidade Didática o mestre que queira contribuir na melhoria da quaidade de vida 

de seus alunos, encontrará algumas práticas de exercícios físicos preventivos 

no sentido de evitar a obesidade nos anos iniciais da carreira estudantil e nos 

anos subsequentes de suas vidas. A resposta final de seus alunos será a de 

previnir-se e compartilhar com outros as suas práticas, para a sua formaçào de 

qualidade e cidadania. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: MARIA CRISTINA JORGE DE LA VEGA 

ORIENTADOR: Juliana Bayeux Dascal 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: PROPOSTA DE COMPREENSÃO DE CURRÍCULO E ORGANIZAÇÃO 

DO TRABALHO PEDAGÓGICO NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 

Palavras-chave: Organização Pedagógica e Diretrizes Curriculares do Paraná 

Resumo: A aplicabilidade deste projeto busca não só a melhoria da qualidade 

de ensino, a melhoria da prática pedagógica e a construção do projeto político 

pedagógico, mas a investigação que nos deixa inquietos, ou se apresentam 

como problema do cotidiano escolar. Nesse sentido à luz de autores que 

discutem o referido Tema de estudo na educação, numa perspectiva de 

mudanças, investigaremos a escola e vamos propor a participação coletiva na 

escola, de forma organizada, para a aplicabilidade das Diretrizes Curriculares na 

construção do Projeto Político Pedagógico. Quando se constrói um projeto 

político pedagógico coletivamente, pressupõe-se que todos os envolvidos nesse 

processo assumam uma nova atitude, no sentido de refletirem sobre as 

finalidades sociopolíticas e culturais da mesma 

 
Produção didático-pedagógica 
Título:  
Palavras-chave:  



Resumo: Trata-se de uma produção didática da disciplina de Educação Física, 

destinada a professores e, tem como objetivo principal contribuir para a reflexão 

e discussão sobre o que os alunos precisam aprender em cada uma das áreas 

de conhecimento e possibilitar o acesso a subsídios teóricos e práticos que 

possam colaborar na busca da construção de procedimentos eficazes que 

contribuam para seu desenvolvimento profissional. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: MARIA DE LOURDES DIAS 

ORIENTADOR: Vanildo Rodrigues Pereira 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: ESTUDO DA INFLUÊNCIA DA DANÇA CRIATIVA NA ESCOLA SOBRE 

O DESENVOLVIMENTO DA CRIATIVIDADE DOS ALUNOS 

Palavras-chave: dança; escola; criatividade; aprendizagem. 

Resumo: A Dança criativa que contempla uma nova proposta das Diretrizes 

Curriculares foi trabalhada a partir de uma reflexão pedagógica sobre a 

criatividade na dança, seus benefícios na vida escolar do aluno e suas vivências 

corporais sendo explorado o potencial do aluno centrado na criatividade, sobre 

novas coreografias criadas pelos alunos, sem a colagem de movimentos 

influenciados pela mídia. Houve a necessidade de se trabalhar a criatividade na 

dança, em busca de novos movimentos onde o aluno é o construtor de todas as 

suas ações. Ser criativo hoje já é uma necessidade tanto no campo profissional, 

quanto na escola, pois integra todas as capacidades que o homem pode 

desenvolver tanto no cognitivo afetivo e motor. É de extrema necessidade hoje 

na escola, buscar esse desafio quando lançamos a dança como conteúdo, 

levando o aluno a experimentar e vivenciar todas as formas de movimento, 

através de vários materiais entre eles o bastão como forma de criar e dançar. O 

artigo relata experiências de como inserir a dança, na escola, facilitando todo um 

aprendizado do aluno, através de dinâmicas, que levem a uma interação, 

socialização, e a seguir a expressão corporal, que engloba toda uma linguagem 

corporal, sensibilização, e conscientização corpora, para que se possa chegar 

aos movimentos de ginástica com bastão em busca da criatividade, criando 



movimentos e coreografias com a música, hoje conhecida na escola como dança 

do bastão. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Estudo da Influência da Dança Criativa na Escola sobre o 

Desenvolvimento da Criatividade dos Alunos. 

Palavras-chave: Dança, escola criatividade, aprendizagem 

Resumo: A Dança Criativa representa importante opção quando abordamos a 

Cultura Corporal em busca do conhecimento explorando a criatividade dos 

alunos do primeiro ano do ensino médio. Necessita, entretanto, de uma reflexão 

crítica sobre seus benefícios na aprendizagem do que pode ser desenvolvido 

nas aulas criadoras, tendo como ponto de partida o movimento. A Dança Criativa 

irá explorar, possibilitar, incentivar, levar ao conhecimento e estimular dando 

oportunidades de criarem suas próprias coreografias através da criatividade. No 

início do trabalho será aplicado um questionário; utilizar-se-á uma rotina de 

registros apontando o progresso gradativo, bem como as dificuldades 

encontradas nas tarefas em criar movimentos; dificuldades em atuar 

coletivamente; facilidade de expressão corporal; facilidade de atuar com parceiro 

(a) e movimentos criativos. Com base em parâmetros serão discutidos os 

percentuais obtidos nas classificações de Bom, Normal, Regular e Baixo 

rendimento coletivo. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: MARIA DE LOURDES MARIANO 

ORIENTADOR: maria cristina simeoni 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  
Título: “SER DIFERENTE É SER NORMAL”: discussões a respeito de gênero 

com alunos e alunas de uma 5ª série do Ensino Fundamental 

Palavras-chave: Educação Física. Gênero. Preconceitos. 

Resumo: Este artigo discute os resultados do Projeto de Implementação do 

Programa de Desenvolvimento Educacional, desenvolvido no Colégio Estadual 

Rui Barbosa, no município de Jacarezinho, estado do Paraná, em uma turma de 



5ª série. O tema selecionado se refere às questões de preconceito quanto ao 

gênero, que ocorrem durante as aulas de Educação Física. O problema definido 

foi: quais são os limites e as possibilidades de diminuir o preconceito relacionado 

às questões de gênero, nas aulas de Educação Física? O objetivo geral: 

contribuir no processo de socialização das crianças e dos adolescentes, de uma 

5ª série, na construção da identidade de gênero e amenizar o preconceito 

existente entre os meninos e as meninas. A metodologia teve abordagem 

qualitativa para análise dos dados, resultados dos procedimentos da observação 

participante e do diário de campo. Os resultados apontaram para uma 

necessidade de tempo maior de trabalho para perceber possíveis 

transformações, pois a maioria dos alunos e das alunas ainda tem enraizados 

os diferentes papéis impostos pela sociedade: o que é de menino e o que é de 

menina. Um dos limites é imposto pela disciplina de Educação Física, vista como 

o momento de jogar bola. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: SER DIFERENTE É SER NORMAL 

Palavras-chave: Educação Física, Gênero, Socialização, Preconceito 

Resumo: Este texto aborda as questões de diferenças de gênero, durante as 

aulas de Educação Física, entre outras atividades relacionadas à disciplina e ao 

tema gênero. Trata dos limites e das possibilidades de diminuir o preconceito 

relacionado às questões de gênero, nas aulas de Educação Física. Discute a 

respeito do processo de socialização das crianças e dos adolescentes, no que 

se refere à construção da identidade de gênero, durante as aulas de Educação 

Física, o qual ameniza o preconceito existente entre os meninos e as meninas. 

Entendemos que escola pode ser um local que age de forma positiva quando 

desenvolve atividades curriculares que valorizam as opções feitas pelas meninas 

e pelos meninos. O importante é que toda ação escolar deve levar os envolvidos 

à reflexão e discussão da sua prática escolar. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: MARIA DE LOURDES STRIEDER KREUZ 

ORIENTADOR: Luis Sergio Peres 



IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: O XADREZ COMO ATIVIDADE LÚDICA PARA O DESENVOLVIMENTO 

DO RACIOCÍNIO E CONCENTRAÇÃO DE ALUNOS 

Palavras-chave: Ensino/aprendizagem; xadrez; raciocínio lógico; concentração. 

Resumo: O objetivo deste estudo foi verificar se o xadrez poderia ser utilizado 

como ferramenta pedagógica para auxiliar na obtenção de concentração, 

iniciativa e autoconfiança. A população para o estudo foram os alunos do ensino 

fundamental do Colégio Estadual Padre Eduardo Michelis, no município de 

Missal/PR. A amostra foi composta pelas 5ª Séries do Ensino Fundamental 

Séries Finais, perfazendo um total de 85 alunos. Como instrumentos de 

avaliação, foram aplicados questionários durante a intervenção. Os resultados 

obtidos que se destacaram foi que a metade dos alunos não joga xadrez, 39 

alunos querem desenvolver nível de competição, serem campeão, 18 alunos 

querem desenvolver a mente e o raciocínio e 28 alunos para ter motivação 

pessoal. Na atividade de relacionar perguntas e respostas, 52 alunos tiveram 

acertos acima de 70%, sendo que 33 alunos acertaram menos de 70%, porém, 

não houve questionário com menos de 50% de acertos nesta questão. Ao final 

concluiu-se que os jogos e brincadeiras são fundamentais para o 

desenvolvimento cognitivo da criança, que a prática dos jogos auxilia desde a 

percepção de representações exteriores até a integração social e a organização 

do pensamento, sendo, portanto, fundamentais na formação do caráter e com 

relação ao objetivo do projeto o mesmo foi alcançado, pois constatou-se que o 

índice de reprovação ficou muito abaixo se comparado com o ano anterior. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O Xadrez Como Ferramenta Para o Desenvolvimento do Raciocínio e 

Concentração de Alunos 

Palavras-chave: Ensino/aprendizagem; xadrez; raciocínio lógico; concentração. 

Resumo: O Jogo de xadrez, conteúdo da Proposta Pedagógica Curricular 

(DCEs) vem sendo considerado uma alternativa educacional, pois o mesmo tem 

regras que são reconhecidamente de grande importância, visto que, auxiliam no 

processo ensino/aprendizagem e vem de encontro às observações realizada em 

Conselhos de Classes do Colégio Estadual Pe. Eduardo Michelis, no município 



de Missal/PR, onde percebeu-se a constante queixa dos professores das 

diversas disciplinas, com relação as dificuldades de atingir os objetivos 

propostos em suas aulas, devido a falta de concentração, iniciativa, 

autoconfiança e estímulo dos educandos. Portanto, percebeu-se através das 

reclamações dos professores, à dificuldade de concentração, raciocínio lógico e 

motivação por parte dos alunos na prática do binômio ensino/aprendizagem, por 

mais que há uma gama de estímulos através das mídias escrita e falada e há 

diversidade nas metodologias utilizadas pelos mesmos. Os objetivos são: 

motivar o aluno a jogar xadrez pelo prazer e demonstrar a importância do jogo; 

promover no aluno o entendimento sobre as regras do xadrez desenvolvendo 

com isso um ser humano mais seguro, tanto no jogo de xadrez como na vida. 

facilitar o aprendizado do xadrez, de forma simples e atrativa, apresentando um 

importante avanço no processo ensino aprendizagem dos adolescentes. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: MARIA DO CARMO AMBROZIO 

ORIENTADOR: Ernani Xavier Filho 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: INSERÇÃO DO CONTEÚDO DE LUTAS NA EDUCAÇÃO FÍSICA 

ESCOLAR 

Palavras-chave: Educação Física escolar; currículo; lutas 

Resumo: O objetivo do presente artigo voltou-se para a apresentação e 

discussão dos resultados de implantação de proposta didático-pedagógica junto 

a alunos do segundo ano do Ensino Médio do Colégio Estadual “Professora 

Olympia Morais Tormenta”, de Londrina, visando despertar o interesse pelo 

trabalho com lutas como forma de promover uma melhor socialização dos 

alunos, com ênfase para o trabalho com disciplina, organização, consciência 

corporal, concentração, respeito mútuo e cooperação. Discutiu-se a importância 

de se avaliar a educação física e o esporte como práticas pedagógicas 

relevantes para crianças e adolescentes dentro do âmbito educacional. Foram 

desenvolvidas atividades como estudo de textos sobre as lutas e os benefícios 

que podem propiciar; levantamento das modalidades de lutas existentes: origem, 



regras, países em que a prática é mais intensa; levantamento das modalidades 

de lutas existentes no Brasil; análise do desempenho de atletas brasileiros nas 

diferentes modalidades das lutas; crítica aos apelos à violência nos filmes 

analisados; aplicação de pesquisa junto à comunidade sobre as modalidades 

preferidas de lutas e realização de oficinas com as técnicas básicas dos tipos de 

luta mais evidenciados na pesquisa. Os resultados obtidos deixaram entrever a 

importância de se buscar novas formas de abordagem dos conteúdos da 

disciplina, com vistas à integração entre esporte, conhecimento e vida cotidiana. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: INSERÇÃO DO CONTEÚDO DE LUTAS NA EDUCAÇÃO FÍSICA 

ESCOLAR 

Palavras-chave: Educação Física escolar; currículo; lutas 

Resumo: Discute-se a importância de se avaliar a educação física e o esporte 

como práticas pedagógicas relevantes para crianças e adolescentes dentro do 

âmbito educacional. O motivo central que impulsionou a proposição deste projeto 

é a crescente importância assumida e conquistada pela Educação Física, ao 

buscar novas formas de atingir o equilíbrio entre vida, trabalho e saúde. As 

contribuições do projeto visam despertar nos professores desta disciplina e em 

alunos do segundo ano do Ensino Médio Colégio Estadual―Professora Olympia 

Morais Tormenta de Londrina, o interesse pelo trabalho com lutas como forma 

de promover uma melhor socialização dos alunos, com ênfase para o trabalho 

com disciplina, organização, consciência corporal, concentração, respeito mútuo 

e cooperação. Na elaboração do trabalho a ser desenvolvido durante o período 

de implementação do projeto, pretende-se desenvolver atividades como estudo 

de textos sobre as lutas, espécies e benefícios que podem propiciar; 

levantamento das modalidades de lutas existentes: origem, regras, países em 

que a prática é mais intensa; levantamento das modalidades de lutas existentes 

no Brasil; análise do desempenho de atletas brasileiros nas diferentes 

modalidades das lutas; crítica aos apelos à violência nos filmes analisados; 

aplicação de pesquisa junto à comunidade sobre as modalidades preferidas de 

lutas e realização de oficinas com as técnicas básicas dos tipos de luta mais 

evidenciados na pesquisa. 

 



 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: MARIA LEONIDA MILIORINI 

ORIENTADOR: Lucinar Jupir Forner Flores 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: A EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR E O RESGATE DE JOGOS E 

BRINCADEIRAS TRADICIONAIS: Uma investigação da utilização destas 

atividades. 

Palavras-chave: Prática Pedagógica, Conhecimento, Aprendizagem, 

Construção, Cooperação, Socialização. 

Resumo: Observamos que na nossa sociedade tecnológica e consumista, os 

jogos e brincadeiras tradicionais estão se perdendo no tempo. As crianças estão 

substituindo as tradicionais brincadeiras e jogos, por jogos eletrônicos que quase 

não se movimentam, em consequência disso, menos contato com outras 

crianças. O presente estudo concluiu que os jovens pesquisados brincam pouco 

com atividades tradicionais, e fica bem evidenciado a forma de como a sociedade 

está conduzindo esse período da pré-adolescência em relação aos aspectos 

afetivo-social-motor-psicológico dos nossos alunos. As respostas obtidas 

retratam o panorama geral dos nossos jovens e apresenta um número grande 

de alunos envolvidos somente com atividades ligadas a tecnologia. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Resgate de Jogos e Brincadeiras tradicionais para o Ensino 

Fundamental. 

Palavras-chave: Jogos-Brincadeira-Educação Fisica Escolar 

Resumo: As crianças estão cada vez mais mudando a sua visão do que é e 

como é brincar. Brincadeiras e jogos antes vivenciados por seus pais estão cada 

vez mais esquecidos. O objetivo dessa Unidade Didática é propor aos 

Professores de Educação Física uma sugestão de atividades sobre o resgate 

desses jogos e Brincadeiras. Esta Unidade Didática esta dividida em 2 partes. 

Sendo a primeira teórica e a segunda com as atividades. A primeira atividade é 

um levantamento sobre as brincadeiras que os alunos brincam. Em seguida uma 

entrevista com os pais para saber o que eles brincavam na sua época de infância 



e vivenciar essas brincadeiras pesquisadas. Depois vão escolher uma 

brincadeira ou jogo e recriar e também vivenciar essa criação. E por fim irão 

pesquisar um jogo ou brincadeira escolhido por eles, sua história e suas regras, 

apresentar aos colegas e ensinar como é o jogo dentro das regras. 

Proporcionando assim aos alunos o conhecimento, a aprendizagem e a pratica 

de Jogos e Brincadeiras, com o propósito de contribuir para o desenvolvimento 

sócio-afetivo. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: MARIA LUCIA NACK 

ORIENTADOR: Goncalo Cassins Moreira do Carmo 

IES:  UEPG 

Artigo  
Título: O Sedentarismo na fase escolar: medidas preventivas 

Palavras-chave: sedentarismo; atividades lúdicas; medidas preventivas 

Resumo: O presente artigo é resultado do projeto desenvolvido no processo de 

Intervenção Pedagógica na Escola, do Programa de Desenvolvimento 

Educacional – PDE, que foi implementado no Colégio Estadual Professor Becker 

e Silva no município de Ponta Grossa/PR, para alunos da 5ª série do Ensino 

Fundamental, no período vespertino, em contraturno, desenvolvido 

semanalmente. O objetivo principal do projeto foi apresentar os riscos 

ocasionados pela inatividade física e medidas preventivas, desenvolvendo 

atividades teórico práticas que estimulem a manutenção de um estilo de vida 

ativo. Durante o desenvolvimento do projeto percebemos grande interesse pelas 

atividades e pelo assunto, priorizando os jogos e as brincadeiras. Concluímos 

que atividades que não segregam os alunos e visam a sua efetiva participação 

são bem aceitas, incentivando a integração, a consciência corporal, a liberdade 

de expressão, favorecendo o despertar de hábitos favoráveis no combate ao 

sedentarismo ao longo de suas vidas. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O Sedentarismo na fase escolar: medidas preventivas 

Palavras-chave: sedentarismo; educandos; medidas preventivas. 



Resumo: O público alvo do presente projeto serão as 5ªs séries do ensino 

fundamental, tendo como tema o sedentarismo e suas implicações ao longo da 

vida . O sedentarismo já é considerado uma epidemia. Como adverte Saba 

(2008), no Brasil, 70% da população é sedentária. Diante deste dado, acredita-

se que o desenvolvimento de um projeto desta natureza é oportuno e 

fundamental pela importância de formar jovens mais ativos e saudáveis 

conscientizando-os dos perigos da inatividade física. 
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Artigo  
Título: Efeito de 12 semanas de ginástica laboral para funcionárias e professoras 

do Colégio Estadual Cyríaco Russo Efeito de 12 semanas de ginástica laboral 

para funcionárias e 

Palavras-chave: : Ginástica laboral; dor; bem estar. 

Resumo: O estilo de vida sedentário muitas vezes é justificado pela falta de 

tempo livre para a prática de atividades físicas regulares, causando problemas 

de origem ocupacional podendo levar à incapacidade funcional, a dor, ao 

estresse no ambiente escolar e fora dele. Esse trabalho tem por objetivo avaliar 

a eficácia de um programa de ginástica laboral desenvolvido durante 12 

semanas para professoras e funcionárias do Colégio Estadual Cyríaco Russo, 

quanto ao alívio da dor corporal, melhoria da capacidade funcional e bem estar 

no ambiente de trabalho. Como instrumentos da avaliação foram utilizados um 

questionário geral de saúde sf-36,Cicionelli,1997, a escala de estimativa 

numérica(intensidade da dor) sesi, teste de sentar e alcançar para medir a 

flexibilidade dos isquiostibiais, teste de stibor para medir a flexibilidade da coluna 

vertebral e teste de força abdominal modificado. Após as 12 semanas de 

implantação do programa foram refeitos os procedimentos avaliativos para 

análise dos resultados obtidos, que indicaram uma melhoria significativa na 

flexibilidade dos isquiostibiais e coluna, diminuição do quadro álgico. Quanto a 

força abdominal a melhora não foi significativa mantendo se os mesmos níveis 



do inicio do programa. Observou-se também melhora no relacionamento 

interpessoal, alívio do estresse, maior disposição e bem estar das funcionárias 

no ambiente de trabalho. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A Ginástica Laboral como instrumento de prevenção, alívio da dor e bem-

estar no ambiente de trabalho. 

Palavras-chave: Ginástica Laboral; alívio da dor; Bem Estar no trabalho. 

Resumo: A proposta desse material didático se traduz no planejamento e 

aplicação de ações e estratégias prático-pedagógicas, que visam possibilitar aos 

professores e funcionários da Escola Cyríaco Russo de Bandeirantes, conhecer 

e repensar a importância da prática regular de atividades físicas e manutenção 

de hábitos saudáveis para a saúde individual e coletiva. Utiliza a ginástica laboral 

como instrumento de prevenção de problemas, alívio da dor corporal e bem-estar 

geral no ambiente escolar, através de exercícios de alongamento, flexibilidade, 

fortalecimento muscular com a bola suíça e relaxamento através da quick 

massagem. 
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Título: Participação: um processo em construção 
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Resumo: Este estudo se reporta no envolvimento dos alunos na prática da 

Educação Física, com base na realidade escolar, que é a não participação de 

alguns alunos nas aulas. Assim como uma forma de analisar quais são os fatores 

que favorecem a não participação nas aulas de Educação Física dos alunos da 

8a série do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Leôncio Correia, do 

município de Curitiba. Considera-se, também que é um desafio para a Educação 

Física trabalhar seus conteúdos de maneira contextualizada, reflexiva e 

significativa, a fim de cumprir seu papel de preparar o aluno para a vida de forma 



participativa e transformadora. Como meio de resgatar a participação desses 

alunos realizou-se pesquisa de campo e bibliográfica sobre as atividades físicas 

praticadas e não praticadas pelos jovens do Colégio Estadual Leôncio Correia, 

que possam contribuir de alguma forma à suas vidas. Como resultado os alunos 

apresentaram seus trabalhos através de atividades práticas respaldadas na 

teoria pesquisada em sala de aula. Considera-se, neste processo, os alunos 

sujeitos capazes de elaborarem os seus saberes efetivados em propostas de 

ações a serem realizadas por eles afim de diminuir a possível inatividade física 

existente. Assim, prevê-se o resgate educacional dos alunos resistentes à 

prática da Educação Física. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Participação: um processo em construção 

Palavras-chave: Educação Física; Atividades física; Resgate educacional. 

Resumo: Este estudo se reporta no envolvimento dos alunos na prática da 

Educação Física, com base na realidade escolar, que é a não participação de 

alguns alunos nas aulas. Assim como uma forma de analisar quais são os fatores 

que favorecem a não participação nas aulas de Educação Física dos alunos da 

8ª série do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Leôncio Correia. 

Considera-se, também que é um desafio para a Educação Física trabalhar seus 

conteúdos de maneira contextualizada, reflexiva e significativa, afim de cumprir 

seu papel de preparar o aluno para a vida de forma participativa e 

transformadora. Como meio de resgatar a participação desses alunos sugere-se 

a realização de pesquisa de campo e bibliográfica sobre as atividades físicas 

praticadas e não praticadas pelos jovens do Colégio Estadual Leôncio Correia, 

que possam contribuir de alguma forma à suas vidas. Prevê-se como resultado 

a apresentação da pesquisa com atividades práticas respaldadas na teoria 

pesquisada em sala de aula. Considera-se, neste processo, os alunos sujeitos 

capazes de elaborarem os seus saberes efetivados em propostas de ações a 

serem realizadas por eles afim de diminuir a possível inatividade física existente. 

Assim, prevê-se o resgate educacional dos alunos resistentes à prática da 

Educação Física. 
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Artigo  
Título: Má Postura - Uma Questão de Cultura Corporal e Saúde nas Escolas 

Palavras-chave: Postura; Coluna Vertebral; Má Postura; Boa Postura 

Resumo: Será que nas salas de aula, os alunos estão atentos para os vícios da 

má postura e os problemas que os mesmos podem trazer para a Saúde da 

Coluna Vertebral? A partir da escola, através da educação, temos a possibilidade 

de ajudar os alunos a desenvolver hábitos e culturas saudáveis e com isso, 

possivelmente prevenir várias doenças. É possível que que os alunos adquiram 

vícios errados de postura, principalmente na posição sentada, por falta de 

conhecimentos sobre o assunto. Compreender a Postura Corporal e refletir 

sobre ela poderá contribuir muito no processo de educação e prevenção dos 

aspectos posturais nas salas de aulas. Justifica-se desta forma, a necessidade 

de oferecer informações através de conhecimentos específicos a fim de formar 

consciência crítica na comunidade escolar capaz de discutir e entender os 

diversos aspectos da postura humana. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Má postura - Uma questão de Cultura Corporal e Saúde nas Escolas 

Palavras-chave: Coluna Vertebral; Postura; Má Postura; Saúde 

Resumo: O estudo bibliográfico será direcionado aos alunos das 5as. 6as. 7as. 

e 8as Séries, dos turnos matutino, vespertino e noturno do Colégio Estadual José 

de Anchieta e aos professores que se sintam motivados com o tema. O tema, 

indicará possibilidades de intervenção pedagógica em situações que surjam no 

cotidiano escolar, relacionados a má postura dos alunos na posição sentada. 

Optamos por essa faixa etária por acrediditarmos que este tema deve ser 

trabalhado o mais breve possível, e no caso dos alunos da Rede Estadual de 

Ensino, no início da segunda fase do Ensino Fundamental. Para otimizar o 

processo de ensino, sobre posturas corretas e incorretas e as possíveis causas 

e consequências, será apresentado o tema aos alunos através de imagens na 

TV Pendrive e Projetor. Também, o Caderno Temático contém textos 



explicativos e figuras relacionadas ao assunto. Para saber o conhecimento que 

os alunos tem sobre postura, será aplicado um questionário. 
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Título: Diretrizes Curriculares de Educação Física do Estado do Paraná: 

Contextos, dúvidas e desafios. 

Palavras-chave: Diretrizes Curriculares; Paraná;Educação Física; Escola. 

Resumo: As Diretrizes Curriculares de Educação Física do Estado do Paraná 

(DCEF’s) são indicadas como um documento norteador do trabalho docente da 

Rede Estadual de Ensino, abrangendo conteúdos estruturantes: Jogos e 

Brincadeiras, Ginástica, Dança, Lutas e Esporte. A EF é a disciplina que trata do 

conhecimento denominado Cultura Corporal, amparada por uma abordagem 

metodológica crítico-superadora. O objetivo desse estudo foi investigar e 

aprofundar os conhecimentos das DCEF\'s, vislumbrando possibilidades de sua 

aplicabilidade prática nas aulas de EF em um colégio público. Participaram desta 

intervenção, quatro professores de EF que atuam nesta escola, através da 

análise das DCEF’s e, na sequência, os mesmos concederam uma entrevista 

semi-estruturada. Os resultados apontaram que os docentes encontravam 

dificuldades na aplicabilidade das DCEF’s por não terem uma leitura e 

interpretação mais aprofundada do documento, e que, a falta de espaço físico e 

materiais adequados é outro agravante. Outra dificuldade relatada foi que a 

aplicabilidade prática de outros conteúdos fica comprometida, em função do 

esporte ser considerado mais atrativo para os alunos, por conta de uma cultura 

esportiva histórica, já consolidada neste ambiente. Ao final dos estudos foi 

possível colocar em prática conteúdos diferenciados do esporte, por conta da 

troca de experiências e leituras, que contribuíram para o enriquecimento didático 

das aulas práticas destes docentes. Concluiu-se que os professores desta 

escola necessitam de formação continuada específica sobre o tema estudado; 

de mais tempo dedicado às leituras de aprofundamento e de equipamentos e 



espaços apropriados para que os conteúdos estruturantes apontados neste 

documento sejam mobilizados e materializados nas aulas de EF escolar. As 

diretrizes que norteiam a prática pedagógica do professor da rede de ensino 

público do Paraná poderá ser melhor compreendida e aplicada na íntegra, 

trazendo assim conteúdos diferenciados e benefícios para os discentes que 

frequentam este universo escolar. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Diretrizes Curriculares de Educação Física do Estado do Paraná: 

contexto, dúvidas e desafios. 

Palavras-chave: Diretrizes;Educação Física; professores. 

Resumo: s profissionais desta área de atuação, o conhecimento sobre as 

Diretrizes Curriculares de Educação Física do Paraná é que proponho a 

discussão deste instrumento pedagógico. Para que a ação prática aproxime-se 

deste documento é necessário esclarecer dúvidas e entender o objetivo maior 

destas diretrizes e os seus principais 
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Artigo  
Título: AVALIAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: práticas avaliativas 

processo compartilhado/coletivo - professor e aluno 

Palavras-chave: Avaliação da Aprendizagem; Conhecimento; Apreensão 

Crítica; 

Resumo: O objetivo deste trabalho foi desenvolver com alunos de Educação 

Física do Colégio Estadual Padre Jerônimo Onuma – Ensino Médio, do município 

de São Sebastião da Amoreira, região norte do Estado, práticas avaliativas 

diferenciadas para nortear o andamento do processo de ensino e aprendizagem 

e promover momentos para discussão e reflexão entre professor e aluno sobre 

a atividade realizada. As análises realizadas num processo de interação entre 

professor e alunos, sujeitos da aprendizagem, indicam que o coletivo da turma 



foi conduzido a uma apreensão crítica, consciente e efetiva do conhecimento 

compreendendo-o na sua dimensão histórica e social. A investigação foi 

realizada em procedimentos qualitativos, centrados na observação, 

questionários e coleta de depoimentos dos alunos. Demonstrou-se efetivamente 

que os conteúdos da área de Educação Física também podem ser transmitidos 

de diversas maneiras tendo em vista a promoção da vivência das atividades 

entre nossos alunos, por meio de um envolvimento capaz de buscar nos 

conhecimentos científicos construídos pela humanidade um entendimento para 

os acontecimentos contemporâneos. Apresentamos uma breve fundamentação 

teórica acerca da avaliação da aprendizagem e sugestão de atividades práticas 

para deixar as aulas de Educação Física mais criativas, interessantes, lúdicas e 

prazerosas para que o aluno amplie conhecimentos para a melhoria da sua 

qualidade de vida. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Práticas Avaliativas num Processo Compartilhado/Coletivo - Professor e 

Aluno 

Palavras-chave: Conhecimento; avaliação; ação; aprendizagem. 

Resumo: A presente Unidade Didática objetiva demonstrar efetivamente que os 

conteúdos da área de Educação Física também podem ser transmitidos de 

diversas maneiras tendo em vista a promoção da vivência das atividades entre 

nossos alunos, por meio de um envolvimento capaz de buscar nos 

conhecimentos científicos construídos pela humanidade um entendimento para 

os acontecimentos contemporâneos. Constitui-se um desafio inquietante a 

busca por uma forma justa de avaliar esses alunos sem a preocupação de estar 

sempre julgando, uma vez que a avaliação é ação e não julgamento. 

Apresentamos uma breve fundamentação teórica acerca da avaliação da 

aprendizagem e sugerimos atividades práticas para deixar as aulas de Educação 

Física mais criativas, interessantes, lúdicas e prazerosas para que o aluno 

amplie conhecimentos para a melhoria da sua qualidade de vida. Nessas aulas 

de voleibol os alunos vão escolher a forma pela qual gostariam de ser avaliados 

e poderão optar por diferentes instrumentos de avaliação. Além disso, vão avaliar 

a atuação do seu professor no desenvolvimento das aulas. 
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Artigo  
Título: XADREZ NA ESCOLA:ferramenta pedagógica na melhoria do 

rendimento escolar através de uma abordagem interdisciplinar 

Palavras-chave: Interdisciplinaridade, Raciocínio, Concentração, Xadrez 

Resumo: Na tentativa de resgatar a importância do xadrez no contexto escolar, 

pretende-se com este estudo analisar a contribuição do xadrez para a melhoria 

do rendimento escolar através de uma abordagem interdisciplinar. A mesma 

caracteriza-se como uma pesquisa de campo descritiva exploratória 

participativa, foi desenvolvida no Colégio Estadual Humberto de Campos EFMP 

do município de Santo Antônio. A população deste estudo foi composta por todos 

os alunos da 5ª a 8ª série do ensino fundamental do período matutino. A amostra 

direta desta pesquisa foi composta por 20 alunos com dificuldade de 

aprendizagem conforme indicação dos professores de Matemática e Língua 

Portuguesa. Foram desenvolvidas 64horas de atividades para desenvolver a 

capacidade de atenção, memória, raciocínio lógico, inteligência e imaginação 

nos alunos. Constatou-se como resultados que a realização do mesmo, foi de 

grande valia para o aluno, pois aprenderam com o desenvolvimento do mesmo, 

a respeitarem seu adversário como colega e não como inimigo, entenderem o 

valor da concentração como meio de refletir sobre atos e ações que poderão 

serem tomadas de forma consciente, pensada e com calma. Concluiu-se 

também que tendo em vista o reflexo obtido junto ao desempenho escolar dos 

alunos, podemos concluir que o Xadrez auxilia de forma direta na formação do 

aluno como um todo, melhorando o nível de aceitação, de raciocínio e de 

perseverança, desenvolvendo o caráter, personalidade e na determinação de 

suas ações, formando um cidadão responsável, apto para desempenhar suas 

atividades com êxito e humildade, fatores estes essenciais para a formação 

humana do aluno. 

 
Produção didático-pedagógica 



Título: Xadrez na Escola: Ferramenta Pedagógica na melhoria do rendimento 

escolar através de uma abordagem interdisciplinar. 

Palavras-chave: Xadrez; Jogos; Dificuldades de Aprendizagem; Socialização. 

Resumo: Muitos profissionais da escola, principalmente professores de 

Educação Física, se servem do xadrez apenas como um jogo passivo e de quase 

nenhum movimento físico e, que na visão dos mesmos, poucos benefícios teriam 

em praticá-lo desconhecendo sua importância para o desenvolvimento integral 

e social da criança. Assim, na tentativa de resgatar a importância do xadrez no 

contexto escolar, pretende-se com este estudo analisar a contribuição do xadrez 

para a melhoria do rendimento escolar através de uma abordagem 

interdisciplinar. A mesma caracteriza-se como uma pesquisa de campo 

descritiva exploratória participativa, será desenvolvida no Colégio Estadual 

Humberto de Campos EFMP do município de Santo Antônio. A população deste 

estudo será composta por todos os alunos da 5ª a 8ª série do ensino fundamental 

do período matutino. A amostra direta desta pesquisa será composta por 20 

alunos com dificuldade de aprendizagem a serem selecionados junto às séries 

acima, conforme indicação dos professores de Matemática e Língua Portuguesa. 

Espera-se com a realização do mesmo, desenvolver a capacidade de atenção, 

memória, raciocínio lógico, inteligência e imaginação nos alunos; compreender 

a importância do xadrez como recurso pedagógico de educação e lazer; detectar 

se através desta prática do jogo o aluno melhorou seu desempenho escolar de 

forma interdisciplinar e verificar junto a Coordenação Pedagógica se ocorreram 

melhorias significativas de sociabilização entre os praticantes do xadrez. 
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Artigo  
Título: Orientação de Atividade Física, relacionando a Importância do 

Alongamento no dia-a-dia para uma faixa etária de 16 a 30 anos em uma Escola 

Pública Noturna para o Ensino Médio. 

Palavras-chave: Atividade Física; Alongamento; Qualidade de Vida 



Resumo: O presente artigo refere-se que a Educação Física, na categoria de 

ginástica de condicionamento físico, especificamente o alongamento na sua 

importância e benefícios, em âmbito escolar tendo como público-alvo os alunos 

do 3º ano do ensino médio noturno de uma escola Pública do Estado do Paraná. 

Houve a pretensão de desenvolver o estudo fundamentado na visão histórico-

crítica, progressista e interacionista, de reflexão da prática escolar e social da 

ginástica, com ênfase nos alongamentos, como atividades preparatórias e 

introdutórias de qualquer atividade física, articulando com as atividades práticas 

e esportivas na escola e fora da mesma, em casa, no trabalho, nas academias 

ao ar livre. Considera-se imprescindível a orientação e planejamento dos 

exercícios físicos e que cada aluno é um ser único, e a consciência do seu estado 

de saúde e de suas limitações, assegurando a saúde corporal como prevenção 

e, consequentemente melhorando a qualidade de vida e as participações 

acadêmicas. E interações no processo ensino e aprendizagem. Após a 

implementação, a apreensão do alongamento enquanto atividade física se faz 

demonstrável através dos relatos, depoimentos, avaliações e auto-avaliações. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Orientação de Atividade Física, relacionando a Importância do 

Alongamento no dia-a-dia para uma faixa etária de 16 a 30 anos em uma Escola 

Pública Noturna para o Ensino Médio. 

Palavras-chave: Atividade Física; Alongamento 

Resumo: A Produção Didático-Pedagógica refere-se a Educação Física no 

conteúdo estruturante da ginástica, no conteúdo básico da ginástica de 

condicionamento físico, especificamente o alonga- mento sua importância e 

benefícios, em âmbito escolar, tendo como público-alvo os alunos do 3º ano do 

ensino médio noturno. Pretende-se desenvolver o estudo e sua prática numa 

visão histórica e crítica, progressista, interacionista, com reflexão da prática 

escolar e social da ginástica, com ênfase nos alongamentos, como atividade pré- 

paratória e introdutória de qualquer atividade física, articulando com atividades 

práticas, esportivas na escola e fora da mesma, em casa, no trabalho, nas 

academias ao ar livre. Inicia-se com uma apresentação, introdução do tema 

pesquisado, na unidade didática I um breve estudo sobre atividade física e o 

alongamento; com sugestões de alongamento na unidade II alongamento dentro 



de sala de aula; na unidade lll alongamento no espaço destinado à Educação 

Física; na unidade lV o alongamento enquanto atividade física a ser realizado no 

dia-a-dia; na unidade V avaliação, que será contínua, diagnóstica, dialógica 

durante todo o processo. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: MARY STELLA KOVALHUK 

ORIENTADOR: Carlos Eduardo da Costa Schneider 

IES:  UTFPR 

Artigo  
Título: \"O VALOR EDUCATIVO E A IMPORTÂNCIA DOS JOGOS E 

BRINCADEIRAS NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR, SUAS IMPLICAÇÕES 

NAS PRÁTICAS CORPORAIS E NA FORMAÇÃO HUMANA” 

Palavras-chave: Educação Física, Jogos e Brincadeiras, Aprendizagem, 

Formação Humana. 

Resumo: O presente artigo possibilitou proporcionar aos professores da 

disciplina de Educação Física do Colégio Estadual Paula Gomes - Ensino 

Fundamental e Médio do município de Curitiba, um aprofundamento teórico-

metodológico, crítico e reflexivo partindo do pressuposto que os Jogos e 

Brincadeiras devem ser valorizados no contexto educacional. Possibilitando o 

professor estreitar as relações com a teoria e a prática pedagógica, inovando, 

experimentando diferentes estratégias, metodologias de ensino, conteúdos, 

onde a função da Educação Física se efetive e siga contribuindo para o 

desenvolvimento e formação integral do ser humano, numa perspectiva histórica, 

cultural, social, física, cognitiva e emocional, relacionando quais suas 

implicações nas práticas corporais, e para a apropriação crítica da cultura 

corporal do movimento, permitindo ao professor problematizar sua prática 

pedagógica, analisando, refletindo e criando novas possibilidades de atuação, 

percebendo que, o estudo e a incorporação dessas práticas promovam um 

melhor direcionamento do seu trabalho pedagógico. 

 
Produção didático-pedagógica 



Título: Jogos e Brincadeiras na Educação Física: Compreendendo o valor 

educativo, importância e contribuições para a aprendizagem escolar - uma 

proposta metodológica para o professor 

Palavras-chave: Jogos; Brincadeiras, Educação Física, Formação do Professor 

Resumo: A presente unidade didática tem como objetivo proporcionar aos 

professores da disciplina de educação física um aprofundamento teórico-

metodológico, crítico e reflexivo partindo do pressuposto que os Jogos e 

Brincadeiras devem ser valorizados no contexto educacional. Possibilitando o 

professor estreitar as relações com a teoria e a prática pedagógica, inovando, 

experimentando diferentes estratégias, metodologias de ensino, conteúdos, 

onde a função da Educação Física se efetive e siga contribuindo para a formação 

integral dos alunos e para a apropriação crítica da cultura corporal do movimento, 

permitindo ao professor problematizar sua prática pedagógica, analisando, 

refletindo e criando novas possibilidades de atuação, percebendo que, o estudo 

e a incorporação dessas práticas promovam um melhor direcionamento do seu 

trabalho pedagógico. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: MAURO JOSE GUASTI 

ORIENTADOR: Carlos Eduardo da Costa Schneider 

IES:  UTFPR 

Artigo  
Título: Um novo olhar sobre a Educação Fisica Escolar com ideias voltadas à 

Ddança e à Dança Folclórica 

Palavras-chave: Dança; Dança Folclórica; Aperfeiçoamento; Metodologia; 

Capacitação 

Resumo: Ao se pensar em novas ideias, esbarra-se na dificuldade de mudar o 

já combalido jogo com bola e a carência de estudos e materiais teóricos sobre o 

assunto, apesar de muitas pessoas já terem conhecimento e fazerem as suas 

aplicabilidades, mesmo sem saber, é justificado o aprofundamento e estudo 

sobre esta temática, que poderá auxiliar e contribuir, principalmente, com os 

novos professores (com ideias e motivação novas) e demais profissionais da 

área da Educação. Cada vez mais as atividades extraclasse/complementares de 



ensino e aprendizagem são sugeridas e experimentadas nas escolas, com os 

especialistas e professores criando novas alternativas educativas para 

desenvolver, de forma mais abrangente, dinâmica e interdisciplinar, os 

conteúdos curriculares ou extracurriculares, ampliando assim, as estratégias, 

formas e possibilidades de trabalhar as práticas corporais e os conhecimentos 

junto aos educandos. No Brasil, enquanto ensino da Dança Folclórica se dá 

apenas em alguns espaços próprios, como: clubes tradicionais, algumas 

academias de danças tradicionais e vilarejos de pescadores; as escolas utilizam 

a Dança Folclórica em épocas especiais como os festejos juninos com as 

tradicionais quadrilhas e em algumas escolas particulares enquanto atividades 

extras curriculares. Os conteúdos estruturantes da Educação Física Escolar são 

constituídos a partir de uma multiplicidade de práticas corporais produzidas no 

interior de contextos culturais diferenciados. Portanto, essas práticas corporais 

são também práticas culturais, visto que são produtos das relações travadas 

entre diferentes sujeitos. Justamente por constituírem uma produção 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: DANÇA FOLCLÓRICA 

Palavras-chave: Cultura; Cultura Popular; Folclore; Dança Folclórica. 

Resumo: A Dança Folclórica não necessitaria de justificativa para ser 

implantada como tema nas aulas de Educação Física ou até em todas as outras 

disciplinas trabalhadas na escola. Isso dada a importância objetivada pelo 

resgate da cultura popularesca, trazendo a mais pura demonstração das 

tradições folclóricas dos povos. A criatividade, o conhecimento e os referenciais 

sobre esse tema podem e devem ser desenvolvidos paralelamente às outras 

atividades costumeiramente trabalhadas nas aulas de Educação Física. A 

proposta de trabalhar a dança folclórica junto ao professor, capacitando-o para 

obter deste tema o melhor para o conhecimento do seu aluno, torna-se o grande 

desafio, pois esse não é o grande interesse do aluno nas aulas de Educação 

Física. Mas, com ações buscadas no âmbito das teorias metodológicas 

inovadoras que possam gerar reflexão sobre o tema, esta proposta de estudo 

possibilita ao professor um resgate da Cultura Folclórica, trazendo para o seu 

aluno uma sabedoria mais abrangente sobre as Danças do seu imenso País, do 

seu estado e da sua região de moradia. A Dança Folclórica como atividade 



prática trabalhada nas aulas de Educação Física traz os movimentos corporais 

tipificados, alegres auxiliando a comunidade a manter viva a história de um povo. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: NADIR THOMAS 

ORIENTADOR: Jose Porfirio de Soiuza 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: DANÇA NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: A QUESTÃO DO 

PRECONCEITO 

Palavras-chave:  
Resumo: O presente artigo é um trabalho de Conclusão do Curso de PDE 

(Programa de Desenvolvimento Educacional) o qual é um relato de experiência 

desenvolvido no Colégio Estadual Pato Bragado com alunos de 8ª séries tendo 

como tema a dança. A dança permite exteriorizar, através de manifestações 

corporais suas emoções ampliando sua criatividade e superando desafios 

corporais. Como vivemos num país caracterizado por diversas formas de danças 

e ritmos, isto pode tornar o trabalho com dança na escola uma rica experiência 

corporal, permitir o desenvolvimento de múltiplas possibilidades de superação 

de limites e compreensão das diferentes formas de se expressar. Assim o 

objetivo deste projeto foi pesquisar e implementar um projeto de intervenção 

pedagógica que possibilitasse através da dança minimizar o preconceito de 

gênero existente em relação a este conteúdo com alunos do Ensino 

Fundamental do Colégio Estadual Pato Bragado. A coleta de dados deu-se por 

meio de uma entrevista semi estruturada realizada de forma individualizada após 

a intervenção pedagógica. Os resultados apontaram mudanças significativas na 

participação e envolvimento dos alunos nas atividades de dança e também foi 

possível observar mudanças de comportamento e atitudes frente às situações 

de preconceito e discriminação. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: DANÇA NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: A QUESTÃO DO 

PRECONCEITO 



Palavras-chave: dança. preconceito;gênero;educação física escolar; 

Resumo: O objetivo do presente trabalho é pesquisar e implementar um projeto 

de intervenção, que possibilite através da dança minimizar o preconceito de 

gênero existente em relação a este conteúdo com alunos do Ensino 

Fundamental do Colégio Estadual de Pato Bragado. A dança com suas 

especificidades e possibilidades permite exteriorizar através, de manifestações 

corporais, suas emoções ampliando sua criatividade e superando desafios 

corporais e através da reflexão de experiências vividas superar os padrões pré-

estabelecidos. Neste sentido, a dança pode, com seus valores educacionais 

inquestionáveis, contribuir para a compreensão e o respeito às diferenças. O 

projeto será desenvolvido com os alunos das 8ª séries matriculados no Colégio 

Estadual Pato Bragado, no município de Pato Bragado, Núcleo Regional de 

Toledo – PR A pesquisa foi caracterizada como descritiva e o instrumento que 

será utilizado na obtenção de dados, será uma entrevista semi-estruturada. 

Farão parte da amostra 20 alunos das turmas de 8ªs séries onde será 

implementado o projeto. Espera-se que a dança ao ser trabalhada possa 

contribuir para minimizar as questões de preconceito de gênero existente em 

relação a este conteúdo. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: NATALINO DE JESUS DE OLIVEIRA 

ORIENTADOR: Decio Roberto Calegari 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: EDUCAÇÃO FÍSICA E QUALIDADE DE VIDA: A CONTRIBUIÇÃO DA 

EDUCAÇÃO FÍSICA PARA UMA VIDA SAUDÁVEL 

Palavras-chave: Saúde, Qualidade de vida e atividade física 

Resumo: Este artigo apresenta algumas conclusões sobre as praticas de 

educação física na Educação de Jovens e Adultos e atende aos critérios 

estabelecidos pelo Programa de Desenvolvimento Educacional do Estado do 

Paraná (PDE). O objetivo desenvolvido nas aulas de educação física, durante a 

realização deste programa, foi articular conteúdos da disciplina voltados para a 

qualidade de vida dos alunos. A concepção que permeou o desenvolvimento das 



aulas é a de que a cultura construída socialmente tende a valorizar as 

características corporais, priorizando aspectos estéticos. Neste sentido, buscou-

se romper com essa cultura, utilizando-se de conteúdos e metodologias que 

contemplasse outros aspectos que não são valorizados socialmente. Desta 

forma, recorreu-se ao referencial histórico-crítico no intuito de contemplar a 

formação ominlateral do ser humano. O desenvolvimento das aulas ocorreu na 

forma de encontros, totalizando oito encontros divididos em temas, entre eles: 

saúde, qualidade de vida, tabagismo, importância da atividade física, obesidade, 

auto estima, aulas recreativas, alongamento, relaxamento e dança. Conforme 

relato dos alunos, esses temas contribuíram para a promoção e desenvolvimento 

de habilidades cognitivas, motoras, sociais e afetivas 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: COMO AS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO DA EJA 

PODEM CONTRIBUIR PARA QUE OS ALUNOS TENHAM UMA VIDA 

SAUDÁVEL? 

Palavras-chave: atividade física, saúde, qualidade de vida, vida ativa 

Resumo: Este Material Didático Pedagógico, apresenta algumas temáticas 

relacionadas a saúde e a qualidade de vida que subsidiarão as aulas de 

Educação Física na Educação de Jovens e Adultos. Objetiva a mudança de 

postura diante de uma cultura que prioriza esteticamente somente o corpo, para 

isso utilizar-se-á de uma metodologia que concilie conteúdos críticos e exercícios 

práticos, assegurando nas abordagens as diferentes etapas de aprendizagem 

dos alunos. Entende-se que as atividades físicas fundamentadas em 

conhecimentos pertinentes a área da saúde, permitem uma interação com o 

mundo social em que o aluno está inserido, e ainda, favorece a socialização de 

experiências individuais, projetando novas experiências e qualificando às já 

vivenciadas. O pressuposto teórico-metodológico norteador deste trabalho é o 

de que somos seres sociais de convivência e a construção do conhecimento se 

dá via experiência cultural produzida e sistematizada historicamente em uma 

sociedade marcada constantemente por contradições no seu processo de 

construção do conhecimento. Neste sentido falar em qualidade de vida, significa 

também compreender como se dá o processo de construção de uma vida 

saudável. A disciplina de educação física na Educação de Jovens e Adultos 



favorece de certa forma, esta compreensão, ao mesmo tempo que permite uma 

instrumentalização reflexiva da cultura corporal e de seus movimentos 

necessários e específicos para melhoria da condição humana e cidadã. A ação 

docente se caracteriza como mediadora e volta-se para a construção de um 

ambiente adequado para proporcionar um processo de ensino-aprendizagem 

significativo. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: NERI BUSANELLO 

ORIENTADOR: ARESTIDES PEREIRA DA SILVA JUNIOR 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: UM COMPONENTE 

ESSENCIAL NO ENSINO FUNDAMENTAL 

Palavras-chave: Educação Física, Avaliação Atitudinal, Fundamental. 

Resumo: Este artigo trata de uma pesquisa com o objetivo de analisar e propor 

novas formas e métodos para se avaliar em Educação Física. O tema Avaliação 

na Educação Física escolar um componente essencial no ensino fundamental, 

tem como preocupação discutir entre alunos e professores da área, pois é um 

assunto que trás dúvidas e insegurança no processo avaliativo que deve estar 

voltado, para o aprimoramento das ações educativas do ensino e aprendizagem. 

Este artigo tem a finalidade de apresentar os resultados de um trabalho realizado 

com professores de Educação Física e alunos um modelo de avaliação( Mendes 

2010), onde ela apresenta o sistema atitudinal de avaliação nas aulas de 

Educação Física. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Avaliação na dimensão atitudinal nas aulas de Educação Física 

Palavras-chave: Educação Física; Avaliação Atitudinal, Fundamental 

Resumo: Apesar da quantidade de citações existentes, a avaliação da 

aprendizagem em Educação Física continua mostrando claramente que o 

sistema adotado ainda é o rendimento dos alunos, em grande parte as 

avaliações são mais técnicas, visando principalmente à seleção e a classificação 



dando ênfase à habilidade individual. É importante ressaltar que o processo de 

avaliação na disciplina de Educação Física não se restringe em estabelecer uma 

nota. Esta nota poderá ter um significado maior quando se torna uma referência 

qualitativa ou quantitativa, que expressa e faz parte do próprio processo de 

ensino e aprendizagem, e não apenas como um produto resultante dele. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: NEWTON CESAR SOUZA NEVES 

ORIENTADOR: Angela Pereira Teixeira Victoria Palma 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: Avaliação no processo ensino aprendizagem: Superando as práticas 

avaliativas 

Palavras-chave: formação de professores, avaliação do processo ensino e 

aprendizagem; Educação Física. 

Resumo: Este artigo inclina esquematizar o caminho visto na dinâmica de um 

trabalho educativo em relação às práticas avaliativas em Educação Física e em 

outras disciplinas presentes no meio educacional. Os aspectos localizados 

nesse processo discorrem com o desenvolvimento histórico das propostas 

avaliativas, focalizando e estruturando as novas formas de avaliar que tem como 

função de exercer a apropriação do conhecimento. O aprofundamento teórico-

prático teve na sua essência elementos que visaram à construção de estratégias 

avaliativas, com a finalidade de oferecer condições a materialização de uma 

prática pedagógica crítica e responsabilizada com a formação humana do aluno. 

As ações concretizadas na prática visaram principalmente o enfrentamento dos 

problemas existentes em relação à avaliação escolar, levando em conta as reais 

necessidades dos alunos. A concepção materialista e o método dialético 

constituíram-se de um importante referencial para o referido estudo na 

perspectiva de superação da avaliação classificatória, excludente e punitiva que 

ainda permeia parte da educação brasileira. Os estudos empíricos foram 

realizados junto ao Colégio Estadual Padre José Cana Le no município de 

Apucarana, através da organização de um Grupo de Estudos com professores 

do Quadro Próprio do Magistério. A coleta de dados se deu por meio de um 



questionário com 05 perguntas abertas. O tratamento dos dados foi por meio de 

categorias. No decorrer dos estudos encontramos várias ações positivas que 

facilitaram a superação dos métodos tradicionais, classificatórios que 

apresentam um caráter excludente tais como: crítica sobre a maneira como o 

processo avaliativo se relaciona com a organização do trabalho pedagógico. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Avaliação do processo ensino e aprendizagem: repensando as práticas. 

Palavras-chave: avaliação, educação, pedagogíco 

Resumo: Nós professores, ainda sentimos dificuldades na seleção dos critérios 

e instrumento de avaliação que devemos utilizar com nossos alunos e nas suas 

análises de interpretação e construção. Sabemos que a avaliação está ligada ao 

Projeto Político Pedagógico, ao Regimento Escolar, bem como as 

especificidades da disciplina de Educação Física. Portanto há uma relação entre 

à avaliação e aos documentos que regem a escola. No entanto, observamos que 

o processo de avaliar tem sido uma ferramenta mal utilizada pelo professor e mal 

compreendida pelo aluno. O professor, muitas vezes, continua avaliando 

utilizando métodos tradicionais e os alunos continuam se rebelando e desafiando 

o professor nesse processo. Muitos fatores dificultam a superação da prática 

tradicional, já tão criticada, mas, dentre muitos, desponta sobre maneira a crença 

dos educadores de todos os graus de ensino na manutenção da ação avaliativa 

classificatória como garantia de um ensino de qualidade, que resguarde um 

saber competente dos alunos. A crença popular é que os professores tendem a 

serem menos exigentes do que tradicionalmente e que as escolas não oferecem 

o ensino competente à semelhança das antigas gerações. O professor muitas 

vezes, não muda seu jeito de avaliar por ser cômodo seguir algo já planejado. 

Se ele considerar que já não tem os mesmos direitos de antes perante o aluno, 

irá considerar que também não deve seguir os padrões antigos. A nossa meta é 

que avaliação da aprendizagem deve ser entendida como processo contínuo, 

claro, consciente e sistemático de obter informações, que proporciona um 

diagnóstico dos processos dos alunos, de seu desenvolvimento. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 



PROFESSOR PDE: NILTON RODRIGUES SANTANA 

ORIENTADOR: Tony Honorato 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: MEMÓRIA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FISICA SOBRE AS 

POLITICAS EDUCACIONAIS DO ESTADO DO PARANÁ (1995 – 2002): O 

COLÉGIO ESTADUAL POLIVALENTE DE LONDRINA 

Palavras-chave: Educação física, memória e políticas educacionais. 

Resumo: Esta pesquisa tem como objetivo: Identificar as políticas educacionais 

implantadas no Estado do Paraná, no período de 1995 – 2002, e seus 

desdobramentos no fazer pedagógico segundo a memória dos professores da 

disciplina de Educação Física do Colégio Estadual Polivalente. Intervir por meio 

de um grupo de reflexão para compartilhar, com os atuais professores do Colégio 

Estadual Polivalente, as políticas desenvolvidas e as memórias preservadas, 

para que assim seja possível dialogar passado e presente na ação pedagógica 

e na organização da Escola. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: As políticas públicas de educação no Governo Jaime Lerner e a memória 

dos professores de Educação Física do Colégio Polivalente de Londrina-PR 

(1995-2002) 

Palavras-chave: Políticas Educacionais; Educação Física; Memórias 

Resumo: Identificar as políticas educacionais implantadas no Estado do Paraná, 

no período de 1995 – 2002, e seus desdobramentos no fazer pedagógico 

segundo a memória dos professores da disciplina de Educação Física do Colégio 

Estadual Polivalente. Com base na metodologia de pesquisa oral de Sonia de 

Freitas (2002), e por entender que a historia oral vem de encontro ao nosso 

objeto de estudo que são os educadores que vivenciaram o período em análise 

e por meio deste método buscar elucidações e respostas para o problema ou 

objetivo da pesquisa ora apresentado. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: NISLEI TERESINHA STEFFLER 



ORIENTADOR: Bruno Sergio Portela 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  
Título: Capoeira e sua Aplicabilidade no Contexto escolar 

Palavras-chave: luta; Capoeira na Escola; Educação Física 

Resumo: O objetivo do trabalho e valorizar a capoeira nas aulas de Educação 

Física dando ênfase a questões culturais, no combate ao preconceito racial, a 

indisciplina, na elevação da auto-estima do adolescente ajudando a construir sua 

identidade social buscando aproximar os alunos das culturas populares com 

igualdade de participação, bem como estimular o desenvolvimento das aptidões 

físicas. O instrumento utilizado com os alunos num primeiro bloco foi um 

questionário onde busca questionar socialização, indisciplina, perspectiva de 

aprender o novo, decisões a serem tomadas. O instrumento utilizado com os 

professores neste estudo foi um questionário sendo utilizada uma abordagem 

quantitativa para ambos os sexos que atuam na área de Educação Física do 

ensino Fundamental e Médio na rede pública e particular das escolas do 

município de Quedas do Iguaçu no Estado do Paraná - Brasil. Durante a 

aplicação do projeto fizemos oito intervenções pudemos observar vários 

aspectos que merecem ser ressaltados. O primeiro e o aumento de interesse 

pelas aulas, eles ficavam ansiosos pelas aulas de capoeira com instrumentos 

musicais alem de alunos de outras series pedirem para participar das aulas de 

capoeira. A inovação faz-se necessária nas aulas de Educação Física. Os 

resultados foram ótimos, todas as sextas feiras às 17h no Centro comunitário do 

Bairro Alto Recreio acontecem às aulas de capoeira para alunos, pais e 

comunidade em geral melhorando a convivência, auto-estima, transformando o 

ambiente escolar de forma que reflete no sucesso escolar possibilitando a 

permanência dos alunos na escola. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A capoeira e sua aplicabilidade no contexto escolar. 

Palavras-chave: Capoeira;lutas 

Resumo: Considerando a relevância de abordar o conteúdo Capoeira na 

disciplina de Educação Física de modo a garantir através dele o estimulo ao 

desenvolvimento físico do aluno, torna-se necessário desenvolve-lo nas aulas a 



partir de sua totalidade, ou seja, abordar a perspectiva histórica, movimentos 

básicos,a roda, cantos e musicas,bateria e instrumentos, postura e espera nas 

aulas de Educação Fisica. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: OSCAR LUIZ BENEDITO FILLA 

ORIENTADOR: Marilene Cesario 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: O ensino da Ginástica nas aulas de Educação Física: possibilidades de 

intervenção de seus conteúdos 

Palavras-chave: Educação Física escolar, Ginástica, Festival, Ressignificação. 

Resumo: O presente estudo caracteriza-se como uma intervenção pedagógica 

sobre o conteúdo de Ginástica, desenvolvida no segundo semestre de 2011, no 

Colégio Estadual José de Anchieta, envolvendo alunos do 3ᵒ ano do ensino 

médio. Objetivou a ressignificação da Ginástica e seus conteúdos nas aulas de 

Educação Física da Rede Pública de Ensino. Com base nos questionários 

respondidos pelos estudantes sobre diferentes conteúdos da Ginástica realizou-

se o processo de intervenção pedagógica com a duração de 15 aulas. Como 

resultado, evidenciamos a dificuldade dos alunos em compreenderem sobre os 

conceitos da Ginástica, bem como o de se apropriarem desses conhecimentos 

em seu cotidiano. Como término da proposta de intervenção, foi realizado um 

Festival de Ginástica, organizado em conjunto com o professor de Educação 

Física e os alunos do 3ᵒ ano do ensino médio. Podemos dizer que o festival foi 

significativo, envolvendo toda a comunidade escolar (diretores, professores, 

funcionários, alunos e pais), evento este que marcou o término desta proposta, 

motivando de forma significativa à realização de futuros festivais e à necessidade 

de inserir no currículo escolar temas que envolvam a Ginástica. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O ensino da Ginástica nas aulas de Educação Física: Possibilidades de 

intervenção de seus conteúdos 

Palavras-chave: Educação Física escolar; Ginástica; Festival; Ressignificação 



Resumo: Este projeto pretende propor uma intervenção metodológica para a 

Ginástica nas aulas de Educação Física do Ensino Médio da Rede Pública de 

Ensino. Tem como objetivo a ressignificação de seus conteúdos possibilitando 

um “novo” olhar para a Ginástica. A elaboração e aplicação das aulas se darão 

a partir dos dados coletados através de um questionário e principalmente na 

busca de uma fundamentação teórica que venha subsidiar tais indagações: 

Como ensinar a Ginástica nas aulas de Educação Física visando formar um 

aluno crítico? Quais contribuições educativas podem ocorrer através do 

desenvolvimento de ações pedagógicas no ensino da Ginástica? Paralelo aos 

encontros citados acima será apresentado aos alunos o projeto para a realização 

do I FESTIVAL DE APRESENTAÇÕES GIMNICAS ESCOLAR DO CEJA, 

iniciando assim a organização deste evento. Esse festival será realizado com 

base nas pesquisas realizadas pelos alunos envolvidos neste projeto. A temática 

será o conteúdo de Ginástica, com base no conhecimento proposto pelo 

professor ensinados nas aulas de Educação Física. Portanto, os alunos poderão 

por meio do festival produzir novos conhecimentos sobre a Ginástica. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: OSIAS DE GODOY MACHADO 

ORIENTADOR: SERGIO ROBERTO ADRIANO PRATI 

IES:  Faculdade Estadual de Educaçãos, Ciências e Letras de Parana 

Artigo  
Título: AVALIAÇÃO POSTURAL DE ALUNOS DA OITAVA SÉRIE DO ENSINO 

FUNDAMENTAL DO COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR PAULO ALBERTO 

TOMAZINHO - PERCEPÇÃO CORPORAL E EDUCAÇÃO PARA SAÚDE 

Palavras-chave: Colégio; Avaliação postural; Desvios; Conscientização; 

Prevenção. 

Resumo: O presente artigo tem como propósito diagnosticar vícios posturais e 

oportunizar a compreensão dos problemas posturais da coluna vertebral dos 

alunos do último ano do ensino fundamental do Colégio Professor Paulo Alberto 

Tomazinho. A pesquisa fundamentou-se primeiro de observações no cotidiano 

escolar, realizou-se uma pesquisa de campo com os alunos, foram fotografados 

durante dois dias em momentos inesperados em aula, intervalo, chegada e 



saída. Em um segundo momento, o trabalho foi direcionado para a coleta de 

dados, que se deu por meio de questionário sobre postura e desvios posturais, 

com o intuito de mensurar o conhecimento dos alunos sobre o tema de estudo 

proposto. Os dados coletados na pesquisa evidenciaram que não havia 

entendimento entre a maioria dos entrevistados sobre os problemas posturais de 

desvios posturais, iniciou-se um trabalho teórico e prático para a compreensão 

dos desvios posturais e postura correta. Com os alunos ciente do problema 

foram submetidos a uma avaliação postural da coluna vertebral observando 

desvios de escoliose, cifose e lordose, utilizando o padrão de pontos proposto 

por Kendall e a Visão Anterior com Flexão de Tronco (teste de ADAM). 

Observaram-se vários desvios posturais de diferentes formas constatamos que 

os desvios posturais são influenciados por má-postura, crescimento físico 

demasiado, pouco estímulo em sala de aula, e falta de conhecimento de como 

utilizar o corpo para sentar-se e deitar-se, caminhar, levantar e transportar 

objetos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Avaliação postural de alunos da oitava série do ensino fundamental do 

Palavras-chave: Palavras chave: avaliação - postura - educação - alunos - 

colégio 

Resumo: Observando os hábitos posturais dos alunos em seu cotidiano escolar 

é notório como estes adquirem hábitos de má postura, devido a causas que 

provocam desvios como a acentuação da escoliose, hiper lordose e hiper cifose, 

tais como: timidez, puberdade, acidentes, comodidade, uso de bolsas e ou 

mochila, levantar e transportar objetos, enfim, adoção de más posturas podendo 

vir a causar desconforto e dores constantes. Estes desvios posturais torna-se 

um problema de saúde sério e em alguns casos podem ser para vida toda deste 

indivíduo, muitos casos poderiam ser evitados se diagnosticados com 

antecedência, devido a falta de estrutura- econômica, a falta de conhecimento 

de causa, os pais ou responsáveis, não procuram auxílio médico ou de um 

profissional qualificado para diagnosticar possíveis desvios. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 



PROFESSOR PDE: OSNI APARECIDO DA SILVA 

ORIENTADOR: Fabio Mucio Stinghen 

IES:  UTFPR 

Artigo  
Título: Avaliação Inclusiva – O aluno surdo no contexto da avaliação na 

Educação Física. 

Palavras-chave: Inclusão; alunos surdos; avaliação. 

Resumo: Este artigo descreve a implementação da Proposta de Intervenção 

Pedagógica, desenvolvida no Programa de desenvolvimento Educacional – PDE 

do Estado do Paraná, realizada no ano de 2011. Este estudo reportou-se à 

discussão e às reflexões sobre os tipos de avaliação dos alunos surdos. 

Promoveu crescimento e desenvolvimento dentro de suas possibilidades nas 

aulas de Educação Física. A pesquisa foi realizada com alunos surdos do Ensino 

fundamental, Médio e professores de Educação Física do colégio Estadual 

Amyntas de Barros, município de Pinhais. A avaliação inclusiva dos alunos 

surdos requer métodos e técnicas para realização de um trabalho sistemático e 

contínuo. As atividades propostas verificaram: as formas de avaliações utilizadas 

com os surdos; como está atuação dos professores de Educação Física nas 

avaliações, estratégias utilizadas e as dificuldades enfrentadas pelos 

educadores. Pode-se concluir que o processo de avaliação inclusiva exige um 

melhora no seu formato e uma preparação dos professores para garantir ao 

aluno surdo, em sua individualidade, que todo seu esforço venha superar suas 

dificuldades e pensar na evolução do aprendizado, proporcionando uma 

integração plena. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Avaliação Inclusiva - O aluno surdo no contexto da avaliação na 

Educação Física 

Palavras-chave: Inclusão, alunos surdos, avaliação 

Resumo: Esta Produção Didático-pedagógica reporta-se no processo de 

observação dos métodos de avaliação formativa para alunos com surdez. Na 

consideração de que inclusão pressupõe o acompanhamento no 

desenvolvimento do aluno surdo na rede regular de ensino. Afirmativo que 

pressupõem uma escola preparada com profissionais para viabilizar esse 



processo, para tal, a avaliação na educação física deve contemplar os alunos 

surdos, nas suas necessidades educacionais especiais representadas na sua 

especificidade comunicativa, dentro dos princípios da escola inclusiva. O que 

requer métodos e técnicas adequados para realização de um trabalho 

sistemático contínuo. Nesse processo de avaliação, deve-se respeitar a forma 

de expressão linguístico considerando a forma gramática normativa, dando a 

oportunidade do aluno surdo expressar-se por meio de sinais, gestos, mímicas, 

desenhos escrito entre outro, organizar-se para que as aulas de educação física 

sejam um meio de incluir e garantir ao aluno surdo em sua individualidade, em 

todo seu esforço venha superar suas dificuldades e pensar como evolução do 

aprendizado, proporcionando uma integração plena. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: PAULO CESAR DOS SANTOS ZANONI 

ORIENTADOR: Jeane Barcelos Soriano - Orientadora PDE 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: Métodos de ensino das técnicas e táticas no handebol 

Palavras-chave: Esporte; Handebol; Métodos; Técnicas; Táticas 

Resumo: O objetivo do presente estudo foi a organização do trabalho 

pedagógico na Educação Física, esquematizando os métodos de ensino das 

técnicas e táticas do handebol. O estudo constitui-se de oito ações de três aulas 

cada, aplicadas em três turmas mistas de 8º ano (7ª série), cujos alunos tinham 

idade entre 12 a 17 anos. Utilizou-se o método parcial no início das ações, para 

que o aluno tivesse conhecimento técnico específico do handebol; a partir da 

quarta ação passou-se ao método situacional para a aprendizagem da tática 

individual e coletiva, fazendo com que os alunos adquirissem as condições de 

solucionar rapidamente situações problemas de jogo. Os alunos demonstraram 

melhora de comportamento no decorrer das oito ações, pois entenderam que o 

mais importante é compreender o mecanismo do jogo manifestado por meio de 

regras, técnica e posicionamento tático. Sendo assim, conseguiram melhorar 

sua compreensão do funcionamento do jogo, diminuindo a incidência de faltas e 

agressividade. Tivemos a preocupação em destacar uma aprendizagem de 



inclusão por meio da atividade esportiva, estimulando a participação, 

cooperação e relacionamento interpessoal dos alunos, durante a prática. A 

ênfase, portanto, não foi a formação de atletas, mas sim, estudantes capazes de 

conhecer, identificar e praticar o esporte mediante uma reflexão crítica, bem 

como, o estabelecimento de estratégias para fortalecer as habilidades motoras 

e compartilhar sucessos e insucessos, a partir de um aprofundamento do 

conhecimento da modalidade esportiva handebol. Como decorrência obteve-se 

também uma melhoria da convivência social e o incentivo a prática dessa 

modalidade nos momentos de lazer. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Métodos de ensino das técnicas e táticas no handebol 

Palavras-chave: Esporte; Handebo; Métodos; Técnicas; Táticas 

Resumo: O handebol é uma modalidade esportiva vivenciada na escola através 

do conteúdo Esporte, por isso deverá estar inserida no processo ensino 

aprendizagem, incorporando a participação e inclusão do aluno. O Professor de 

Educação Física deve ter conhecimento de que suas aulas não poderão 

privilegiar apenas os alunos mais habilidosos e, sim, assegurar a participação de 

todos com determinado sucesso. Tendo como objetivo principal estudar os 

métodos de ensino das técnicas e táticas para fundamentar a prática pedagógica 

do Professor. Durante o processo de ensino aprendizagem a orientação 

metodológica deverá ser na redução das dificuldades para simplificar a tomada 

de decisões, partindo dos movimentos mais fáceis para os mais difíceis, nestas 

perspectivas as aulas devem começar com o método parcial, onde o aluno 

deverá fazer exercícios até o conhecimento de suas limitações, dificuldades e 

habilidades dos gestos técnicos, após um conjunto de aulas o Professor deverá 

conduzir a sua metodologia para o método situacional, ou seja, tática, atividades 

que fazem partes de um jogo, por exemplo, três contra três, e terminar com jogo 

onde o aluno irá demonstrar o que aprendeu e utilizar o jogo como atividade 

física em benefício da saúde, como meio de recreação e lazer, pois é do jogo 

que os alunos gostam. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 



PROFESSOR PDE: PAULO CEZAR VICARI 

ORIENTADOR: Vania Rosczinieski Brondani 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  
Título: Dança: Movimento Possível para Todos 

Palavras-chave: A dança foi a primeira forma de comunicação existente entre 

os seres humanos, todos seus benefícios e a grandiosidade histórica desse 

conteúdo, compromete-se e interage com a Educação, esquecer ou não 

empregar sua importância dentro da comunidade escolar 

Resumo: A dança foi a primeira forma de comunicação existente entre os seres 

humanos, todos seus benefícios e a grandiosidade histórica desse conteúdo, 

compromete-se e interage com a Educação, esquecer ou não empregar sua 

importância dentro da comunidade escolar é negar aos nossos alunos um futuro 

mais regrado e feliz, pois a dança é o ato de movimentar-se com prazer e alegria, 

o ato de participar de um movimento de época, da sua época e a de outros, ela 

é um agente transformador, criativo, corporal, cognitivo, social, cultural de 

experiências e vivências com infinitas possibilidades. Procurar o conhecimento, 

dentro da Educação Física, em especial o quanto a Dança, pode contribuir para 

a formação cognitiva e motora, interferindo na contextualização de aspectos 

importantes, principalmente em relação ao gênero, com seu poder de 

transformação, aceitação e todas as oportunidades que proporciona aos seres 

humanos. Sendo a dança, um conteúdo estruturante da disciplina de Educação 

Física, e uma forma de manifestação cultural, onde os ritmos corporais levam ao 

prazer e melhoria da qualidade de vida, e por se tratar de um assunto muitas 

vezes esterotipado principalmente aos meninos, neste sentido, desperta a busca 

de conhecimentos sobre o tema por meio de pesquisa de diferentes idéias, 

opiniões e conceitos. Desta forma, oportunizar a todos os alunos das quintas 

séries, recursos de aulas, um novo entretenimento e descobertas ainda mais 

significativas de um mundo ainda pouco explorado na comunidade escolar, 

buscando o prazer em conhecer o conteúdo da Dança, dimensionam a cultura 

corporal, social e cognitiva, formando e informando sobre o conteùdo. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Dança: Movimento Possível para Todos 



Palavras-chave: Dança; Inclusão; Movimento. 

Resumo: A dança foi a primeira forma de comunicação existente entre os seres 

humanos, todos seus benefícios e a grandiosidade histórica desse conteúdo, 

compromete-se e interage com a Educação, esquecer ou não empregar sua 

importância dentro da comunidade escolar é negar aos nossos alunos um futuro 

mais regrado e feliz, pois a dança é o ato de movimentar-se com prazer e alegria, 

o ato de participar de um movimento de época, da sua época e a de outros, ela 

é um agente transformador, criativo, corporal, cognitivo, social, cultural de 

experiências e vivências com infinitas possibilidades. Procurar o conhecimento, 

dentro da Educação Física, em especial o quanto a Dança, pode contribuir para 

a formação cognitiva e motora, interferindo na contextualização de aspectos 

importantes, principalmente em relação ao gênero, com seu poder de 

transformação, aceitação e todas as oportunidades que proporciona aos seres 

humanos. Sendo a dança, um conteúdo estruturante da disciplina de Educação 

Física, e uma forma de manifestação cultural, onde os ritmos corporais levam ao 

prazer e melhoria da qualidade de vida, e por se tratar de um assunto muitas 

vezes esterotipado principalmente aos meninos, neste sentido, desperta a busca 

de conhecimentos sobre o tema por meio de pesquisa de diferentes idéias, 

opiniões e conceitos. Desta forma, oportunizar a todos os alunos das quintas 

séries, recursos de aulas, um novo entretenimento e descobertas ainda mais 

significativas de um mundo ainda pouco explorado na comunidade escolar, 

buscando o prazer em conhecer o conteúdo da Dança, dimensionam a cultura 

corporal, social e cognitiva, formando e informando sobre o conteùdo. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: PAULO GALEB LESSI 

ORIENTADOR: Fabio Mucio Stinghen 

IES:  UTFPR 

Artigo  
Título: FUTEBOL FEMININO: elas também fazem gol. 

Palavras-chave: Futebol; gênero; preconceito; discriminação. 

Resumo: A questão de gênero está inserida no cotidiano da sociedade, não 

sendo diferente no ambiente escolar quando se trata da prática do futebol entre 



homens e mulheres, historicamente construído como sendo espaço 

predominante masculino. O presente artigo tem como objetivo de estudo superar 

o preconceito e discriminação em relação ao gênero no esporte futebol, 

desenvolvendo estratégias, intervenções para reflexão e ações sobre a 

participação feminina no futebol, visando apontar um meio de estabelecer a 

igualdade dessa prática considerando os direitos, as oportunidades e as 

vivências, estabelecidos pela diversidade cultural e de gênero. Nesse sentido, 

utilizou-se a metodologia da pesquisa ação que se deu no 2º semestre de 2011, 

durante três meses com alunos (as) do 9ª ano do ensino fundamental do Colégio 

Estadual Papa João Paulo I da cidade de Curitiba-Pr, num total de 126 sujeitos, 

sendo 61 meninos e 65 meninas. Para atingir os objetivos propostos do estudo, 

foram trabalhados conteúdos através de questionário diagnóstico, leitura, 

discussão e reflexão que englobam o futebol, subsidiados por pesquisa, 

entrevista, música, filme e atividades práticas de jogo. Os resultados 

demonstraram que os alunos (as) desconheciam as implicações socioculturais e 

históricas que contribuíram para a situação que o futebol se encontra hoje. 

Durante as ações pedagógicas e ao seu término pode-se observar e concluir que 

o resultado foi positivo, notou-se uma maior participação das meninas e sensível 

aceitação dos meninos nas práticas do futebol misto, bem como a compreensão 

de que as diferenças realmente existem, porém não podem ser motivo e nem 

desculpa para o preconceito e discriminação . 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: FUTEBOL: ELAS TABÉM FAZEM GOL 

Palavras-chave: Futebol; Feminino; Gênero; Preconceito; Descriminação 

Resumo: É constatado nas aulas de Educação Física quando da modalidade 

futebol que as meninas sofrem diversas formas de exclusão ou muitas vezes se 

excluem dessa atividade não recebendo por parte dos profissionais de Educação 

Física o mesmo tratamento e atenção dado aos meninos. Tais fatos ocorrem 

levando em conta que historicamente o futebol é um espaço predominante 

masculino e devido às diferenças de habilidades entre homens e mulheres é 

comum surgirem conflitos e constante atitudes de preconceito e discriminação 

por parte de meninos e inclusive de meninas. Ao imaginarmos uma sociedade 

tolerante, justa, compreensiva, solidária e participativa, a escola não pode ficar 



alheia da responsabilidade que lhe é atribuída em discutir temas como as 

desigualdades de gênero e suas implicações. Portanto, dentro de um olhar 

voltado a educação e também de Educação Física, seria importante considerar 

os procedimentos, fatos, conceitos, as atitudes e os valores como conteúdos, 

todos com o mesmo grau de importância. A produção tem como objetivo geral 

estabelecer um sistema de igualdade na prática do futebol, respeitando as 

limitações de gênero, por intermédio dos conteúdos trabalhados através de 

leitura, discussão e reflexão que englobam o futebol, subsidiados por pesquisa, 

entrevista, música, filme e atividade prática de jogo. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: PAULO LUIZ PAUWELZ 

ORIENTADOR: Jose Porfirio de Soiuza 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: DIRETRIZES CURRICULARES DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO ESTADO 

DO PARANÁ: possibilidades de aplicação nas aulas de educação Física 

Palavras-chave: Educação Física Escolar; Diretrizes Curriculares; Ensino 

Médio 

Resumo: O presente artigo tem como objetivo apresentar os resultados do 

desenvolvimento do projeto de Intervenção que possibilite a aplicação das 

diretrizes Curriculares do Estado do Paraná. Participaram deste estudo 04 

(quatro) professores de Educação Física que atuam no Colégio. O estudo sobre 

as Diretrizes Curriculares oportunizou a participação diretamente na organização 

e reflexão para um plano de trabalho de forma mais específico nos conteúdos 

estruturantes. Para avaliar o processo de intervenção foi utilizado um 

instrumento de coleta de dados baseado em uma entrevista semi-estruturada. 

Os resultados apontaram que alguns conteúdos eram trabalhados apenas de 

forma a satisfazer o cronograma da disciplina deixando de despertar o interesse 

do educando. Nessa perspectiva, possibilitou o acesso a esse conhecimento 

relacionando-o a novas práticas corporais numa abordagem crítico-superadora 

nos conteúdos de lutas e danças. As discussões estiveram voltadas ao estudo e 



ao conhecimento dos conteúdos estruturantes que apresentavam dificuldades 

no momento da prática. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: DIRETRIZES CURRICULARES DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO ESTADO 

DO PARANÁ: possibilidades de aplicação nas aulas de educação Física 

Palavras-chave: Educação Física Escolar; Diretrizes Curriculares; Ensino 

Médio 

Resumo: A Unidade Didática refere-se às Diretrizes Curriculares da Educação 

Básica de Educação Física (PARANÁ, 2008). A partir de um grupo de estudos 

que será realizado pelos docentes de educação física e membros da equipe 

pedagógica deste estabelecimento de ensino objetiva-se de auxiliar e orientar o 

trabalho dos professores de Educação Física para, se possível tentar superar a 

maneira tradicional com que os conteúdos têm sido abordados nas aulas. A meta 

desta unidade didática é fundamentar e subsidiar os docentes na aplicação das 

Diretrizes Curriculares da Educação Básica nas aulas de Educação Física no 

Ensino Médio. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: PAULO ROBERTO RIBAS DE OLIVEIRA 

ORIENTADOR: VALDOMIRO DE OLIVEIRA 

IES:  UFPR 

Artigo  
Título: Uma Análise do Referencial Teórico-Metodológico na Práxis Escolar no 

Ensino do Basquetebol 

Palavras-chave: educação física;emancipação;basquetebol 

Resumo: Este artigo é resultado do projeto elaborado e aplicado durante o 

período de capacitação dos professores da rede de ensino - Programa de 

Desenvolvimento Educacional (PDE) do Estado do Paraná. De forma geral, teve 

como objetivo analisar a aplicabilidade da teoria crítico-emancipatória na 

modalidade basquetebol, durante aulas de Educação Física na escola pública. 

De forma mais específica, objetivou-se verificar a importância da teoria na prática 

pedagógica e de que forma ela pode colaborar na formação dos alunos como 



sujeitos críticos na sociedade tendo o esporte como meio. O estudo foi realizado 

no Colégio Estadual Alto da Glória do município de Palmas, Estado do Paraná e 

contou com a participação seis professores da disciplina de Educação Física. 

Para a coleta de dados, foi utilizado um questionário semi-estruturado com 

questões pré-elaboradas. Os dados foram levantados a partir de discussões 

realizadas durante o período da intervenção. Os resultados mostraram que 

alguns professores que atuam na rede pública de ensino da região Sudoeste do 

Paraná conhecem e procura utilizar conhecimentos que vão ao encontro da 

teoria durante suas aulas e de forma conclusiva esses procedimentos 

pedagógicos auxiliam o desenvolvimento geral da autonomia e emancipação dos 

alunos e não, apenas nos aspectos motores. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A Teoria Crítico-Emancipadora e o Ensino do Basquetebol: Uma 

Contribuição para a Práxis. 

Palavras-chave: reflexão;práxis;abordangens 

Resumo: O objetivo deste é provocar uma reflexão sobre as teorias que 

orientam a práxis pedagógica na discplina de Educação Física, verificar como o 

professor produz seus referências teóricos para embasamento de forma 

sistematizada a teoria e prática, quais as possibilidades e limites que poderemos 

utilizar a abordagem crítico- emancipadora no desenvolvimento do 

basquetebol.Ao final esperamos consolidar algumas contribuições para que 

possam ser aplicadas nesta área da Educação Física especificamente no 

basquete, mas que poderá ser utilizada em outras modalidades e conteúdos da 

Diretriz Curricular. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: PAULO SERGIO MARIANO DA SILVA 

ORIENTADOR: Joao Fernando Christofoletti 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: ESPORTES NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA: 

Palavras-chave: Esporte. Escola, Alunos. Educação. Lazer. 



Resumo: Resumo: estudo teve como foco de pesquisa esportes nas aulas de 

educação física: uma prática para os alunos e a importância desta fora do 

ambiente escolar. Com esta proposta de pesquisa verificou-se junto aos alunos 

do ensino médio do Colégio Estadual Jardim Gisele qual a realidade do assunto 

abordado, posteriormente foi elaborada uma proposta didática com o objetivo de 

ampliar esta prática esportiva ou para ressaltar junto aos alunos a importância 

da prática de esportes fora do ambiente escolar. Atualmente vivencia-se a 

problemática de desmotivação dos alunos do ensino médio para a realização da 

prática esportiva. O questionamento do estudo foi quais as razões para esta 

situação? Foram estabelecidos como objetivos apresentar uma proposta de 

ensino de esporte, que possa ressaltar a importância da prática esportiva fora do 

ambiente escolar; desenvolver atividades para motivar os alunos à prática 

esportiva em horário de lazer; verificar o interesse esportivo dos alunos, 

comparando meninos e meninas; avaliar o interesse dos alunos pela prática de 

esportes, como meio de integração em suas relações sociais. O esporte é uma 

atividade que se originou do jogo, sua prática é um direito de todos; pode ser 

desenvolvido de modo formal ou informal, tem como o intuito de competição e 

pode ser apresentado nas perspectivas da educação, do lazer e do rendimento. 

A pesquisa foi desenvolvida com os alunos do Ensino Médio do segundo e 

terceiro ano, num total de 31 alunos, para avaliar os aspectos sobre o esporte e 

lazer. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Esportes nas aulas de educação física: uma prática para os alunos e a 

importância desta fora do ambiente escolar. 

Palavras-chave: Esporte. Escola, Alunos. Educação. Lazer. 

Resumo: A delimitação do estudo tem como foco de pesquisa esportes nas 

aulas de educação física: uma prática para os alunos e a importância desta fora 

do ambiente escolar. Com esta proposta de pesquisa pretende-se verificar junto 

aos alunos do ensino médio do Colégio Estadual Jardim Gisele qual a realidade 

deste quadro, para posteriormente apresentar uma proposta didática com o 

objetivo de ampliar esta prática esportiva ou para ressaltar junto aos alunos a 

importância da prática de esportes fora do ambiente escolar. A problemática 

percebida atualmente é de que os alunos do ensino médio encontram-se 



desmotivados para a prática esportiva? Quais as razões para esta situação?. Os 

objetivos pretendidos são apresentar uma proposta de ensino de esporte, que 

possa ressaltar a importância da prática esportiva fora do ambiente escolar; 

desenvolver atividades para motivar os alunos à prática esportiva em horário de 

lazer; verificar o interesse esportivo dos alunos, comparando meninos e 

meninas; avaliar o interesse dos alunos pela prática de esportes, como meio de 

integração em suas relações sociais. O esporte é uma atividade que se originou 

do jogo, sua prática é um direito de todos; pode ser desenvolvido de modo formal 

ou informal, tem como o intuito de competição e pode ser apresentado nas 

perspectivas da educação, do lazer e do rendimento. Participarão da pesquisa 

os alunos do Ensino Médio do segundo e terceiro ano, num total de 44 alunos, 

para avaliar os aspectos sobre o esporte e lazer. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: PEDRO BISPO PEREIRA 

ORIENTADOR: SERGIO ROBERTO ADRIANO PRATI 

IES:  Faculdade Estadual de Educaçãos, Ciências e Letras de Parana 

Artigo  
Título: CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVENÇÃO DA POSTURA CORPORAL 

NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 

Palavras-chave: Prevenção; postura corporal; educação física escolar; ensino 

e aprendizagem. 

Resumo: Considerando que a postura corporal precisa ser tratada na escola 

pelos professores de Educação Física de maneira reflexiva e contextualizada, 

este artigo objetivou relatar a importância da prevenção da postura corporal nas 

aulas de Educação Física no espaço escolar. A proposta envolveu a participação 

de 25 (vinte e cinco) alunos com idade entre 10 a 12 anos da 5ª série/6º ano do 

Ensino Fundamental do período matutino. As atividades desenvolvidas 

compreenderam um total de 32 horas, como parte da exigência do Programa de 

Desenvolvimento do estado (PDE). O método de campo compreendeu a prática 

da pesquisa-ação. Portanto, a busca de informações foi obtida na interação 

cooperativa de ação e reflexão sobre a prevenção da postura corporal. As 

estratégias de ação compreenderam atividades diferenciadas que foram 



desenvolvidas em forma de oficinas pedagógicas com exposição teórica, 

imagens ilustradas em Power Point, leitura individual, discussões e trabalho em 

grupo, apresentação de vídeos, palestra com um profissional fisioterapeuta, 

pesquisas no laboratório de informática da escola, escrita individual e coletiva de 

texto, montagem de painéis, dramatizações e atividades práticas. O relato da 

pesquisa-ação foi feita com base nas observações das atividades realizadas, 

especialmente, mediante os discursos orais e registros escritos tanto individuais 

como coletivos dos alunos. O trabalho contribuiu para favorecer o processo de 

ensino e aprendizagem na disciplina de Educação Física escolar, de maneira 

especial, com o conteúdo relativo à prevenção da postura corporal, propondo 

mudanças no comportamento dos alunos e da realidade que os circundam, 

possibilitando a construção de um conhecimento pautado no compartilhamento 

de experiências e ideias. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVENÇÃO DA POSTURA CORPORAL 

NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 

Palavras-chave: Educação Física, postura corporal, prevenção. 

Resumo: A proposta tem como objetivo propor alternativas didático-

pedagógicas para subsidiar a prática da Educação Física no que se refere à 

prevenção da postura corporal. Para o desenvolvimento desta proposta de 

intervenção optou-se pela pesquisa-ação como método de trabalho. Participarão 

da proposta aproximadamente 30 (trinta) alunos com idade entre 10 a 12 anos 

da 5ª série/6º ano do Ensino Fundamental do período matutino e vespertino. A 

amostra compreenderá principalmente os alunos que, na sondagem inicial, 

(questionário) apresentarem indícios de postura inadequada. Inicialmente, será 

aplicado um questionário aos alunos, contando com perguntas fechadas, 

visando à compreensão do grau de conhecimento dos mesmos acerca da 

importância da postura corporal adequada, das causas e conseqüências 

advindas da postura inadequada. As ações serão organizadas na unidade 

temática, em forma de oficinas pedagógicas, elencando as alternativas 

metodológicas para o desenvolvimento das atividades com a postura corporal 

nas aulas de Educação Física escolar, envolvendo exposição oral, vídeos, textos 

fotocopiados, visita ao laboratório de anatomia, palestras com um profissional 



Fisioterapeuta, vivências práticas para a exploração da postura corporal 

adequada para o desenvolvimento de habilidades motoras básicas, envolvendo 

atividades lúdicas e atividades de orientação postural (montagem de cartazes e 

painel). Na análise do material empírico realizado na investigação inicial, buscar-

se-á privilegiar os aspectos pertinentes ao objetivo proposto. A prevenção se faz 

necessária a fim de evitar ou mesmo minimizar o aparecimento de possíveis 

problemas posturais. Atitudes de prevenção consistem em métodos alternativos 

que quando adotados por crianças e adolescentes em idade escolar, contribuem 

para auxiliar o adequado desenvolvimento do corpo. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: PEDRO UBIRATAN MOREIRA SOARES 

ORIENTADOR: Luis Sergio Peres 

IES: UNIOESTE 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: WEB RÁDIO/JORNAL NA ESCOLA, INTEGRAÇÃO E CIDADANIA 

PARA A COMUNIDADE ESCOLAR 

Palavras-chave: WEB/Rádio Jornal; Integração; Escola; Comunidade. 

Resumo: Atualmente os meios de comunicação veiculam diversas matérias 

relativas a problemas de relacionamento em escolas. Problemas estes 

vinculados a agressividade, posturas equivocadas por parte dos alunos e 

professores, relacionamentos conturbados muitas vezes influenciados pela 

inexistência de acesso a uma cultura crítica durante a formação educacional. 

Esta falta de oportunidades e acesso a uma educação que contemple o ensino 

formal e a formação do cidadão para a vida social, atingem as escolas, dentro e 

fora das salas de aula das mais variadas formas. Relacionado a esta 

problemática, de um modo geral, podemos dizer que a maioria dos professores, 

nas mais diversas disciplinas, encontra dificuldades para o enfrentamento destes 

problemas, ora por falta de ferramentas e logística, ora por motivos extras, como 

número de aulas fragmentadas em duas ou mais escolas e ainda salas de aulas 

superlotadas. Vislumbramos então a construção do projeto de uma 

WEB/Rádio/Jornal, para que através do oferecimento de espaços interativos aos 



alunos e comunidade escolar, possibilite uma comunicação inteiramente 

educativa, supervisionada por professores, com o intuito de informar, orientar e 

proporcionar a interatividade entre todos os componentes da comunidade 

escolar. Ao mesmo tempo deve auxiliar no desenvolvimento de uma educação 

não formal, mas que traga na sua comunicação um elo com a formalidade do 

ensino e que norteada por princípios e valores, faça com que o conteúdo de suas 

inserções sejam educativos, orientando os alunos para atitudes corretas, 

proporcionando-lhes a expressão de suas pluralidades culturais e o 

conhecimento de novas formas de linguagem comunicativa. A WEB / Rádio 

jornal deve funcionar como ferramenta extraclasse para as disciplinas 

curriculares e ainda servir como meio integrador da comunidade escolar. 

 

 
DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: RALPH CORREA DE MOURA 

ORIENTADOR: Roseli Terezinha Selicani Teixeira 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: A CONTRIBUIÇÃO DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA PARA OS 

ALUNOS/ATLETAS QUE CURSAM O ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO. 

Palavras-chave: Aluno / atleta; EAD; tecnologias de informação 

Resumo: O esporte enquanto possibilidade de educação precisa de 

interferência pedagógica crítica e consciente por parte de toda comunidade 

escolar. O artigo tem como questão norteadora, as possibilidades de utilização 

da educação a distância por meio das tecnologias de informação para o 

aluno/atleta na continuidade dos conteúdos estudados durante o período em que 

permanecerem ausentes participando de competições esportivas, como também 

verificar junto aos professores a possibilidade de formular planos de aula para 

serem utilizados por meio das Tecnologias de Informação. O professor deverá 

também fazer um esforço para compreender as capacidades e necessidades 

dos estudantes sem o contacto pessoal, tendo uma experiência direta virtual 

dinâmica no trabalho com os educandos. O aluno atleta participa de uma 

modalidade esportiva na qual representa a instituição em que se está 

matriculado, que tem de harmonizar os seus estudos com as participações em 



treinamentos e eventos desportivos para atingir um equilíbrio entre a prática 

desportiva e a vida escolar. O ensino à distância oferece ao professor um novo 

desafio, onde seu método de ensino deve ir ao encontro das necessidades e 

expectativas dos vários participantes, onde os professores e alunos podem estar 

conectados por meio da internet ou outros meios de comunicação, e assim 

otimizar o tempo para estudar estando os alunos atletas participando dos jogos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A CONTRIBUIÇÃO DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA PARA OS 

ALUNOS/ATLETAS QUE CURSAM O ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO. 

Palavras-chave: Alunos/atletas, EAD, Tecnologias de Informação 

Resumo: O esporte enquanto uma possibilidade de educação precisa uma 

interferência pedagógica crítica e consciente por parte do professor de Educação 

física. Assim, utilizar os jogos nas aulas de Educação Física passou a ser uma 

linguagem natural da criança e do adolescente que estão passando por 

transformações, sendo importante que esteja presente na escola atuando na 

formação psicomotora e sociocultural, adotando hábitos saudáveis de vida. 

Nesse sentido, os professores, reconhecendo a importância da participação de 

alunos/atletas em competições esportivas devem buscar estratégias visando 

compreender as capacidades e necessidades dos estudantes durante o período 

de ausência, ou seja, sem o contacto presencial. O projeto tem como questão 

norteadora, as possibilidades de utilização das tecnologias de informação para 

o alunos/atletas na continuidade dos conteúdos estudados durante o período 

que permanecer ausente participando de competições esportivas, como também 

verificar junto aos professores a possibilidade de formular planos de aula para 

serem utilizados por meio das Tecnologias de informação. O ensino à distância 

oferece ao professor um novo desafio, onde seu método de ensino deve ir ao 

encontro das necessidades e expectativas dos vários participantes, onde os 

professores e alunos estão separados espacial ou temporalmente, mas podendo 

estes estar conectados por meio da internet ou outros meios de comunicação. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: REGIANE MARIA ANZOLIN DA LUZ 



ORIENTADOR: Michel Milistetd 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  
Título: O Ensino do voleibol a partir do Teaching Games For Understanding 

Palavras-chave: Voleibol; jogo reduzido;TGFU 

Resumo: O ensino dos esportes nas aulas de educação Física na maioria das 

vezes baseia-se em uma visão fragmentada e descontextualizada do jogo. Este 

artigo tem como objetivo uma proposta de ensino de jogos para a compreensão, 

o Teaching Games For Understanding. Neste modelo, o aluno é capaz de tomar 

decisões quando solicitado por situações de imprevisibilidade, sendo os jogos 

reduzidos e contextualizados. O presente artigo apresenta-se inicialmente 

discorrendo sobre a história e o ensino do voleibol, em seguida o modelo TGFU 

e suas relações com o voleibol para posteriormente estabelecer uma articulação 

com a intervenção, descrita nas atividades realizadas no PDE. Neste sentido as 

aulas foram realizadas a partir dos preceitos teóricos do TGFU e aplicados em 

15 aulas, para alunos de 5ª série do Ensino fundamental, na modalidade de 

Voleibol. A proposta de ensino apresentou resultados positivos, pois os alunos 

envolveram-se nas atividades, demonstrando interesse em aprender mais sobre 

jogo, compreendendo a prática do voleibol como uma forma de socialização, 

cooperação e interatividade, onde todos os integrantes tem papel definido e 

preponderante no alcance de um objetivo comum. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O Ensino do voleibol a partir do Teaching Games For Understanding 

Palavras-chave: Voleibol; jogo reduzido; TGFU 

Resumo: Tendo em vista, que os esportes predominam nas aulas de Educação 

Física e na maioria das vezes baseada em uma visão fragmentada e 

descontextualizada do jogo,busca-se através desse projeto trabalhar com uma 

proposta de ensino de Jogos para a Compreensão, o Teaching Games For 

Understanding, onde o aluno é capaz de tomar decisões quando solicitado por 

situações de imprevisibilidade, sendo os jogos reduzidos e contextualizados. 

Assim constatamos de fundamental importância aplicar o método de ensino 

TGFU para o ensino de Voleibol nas aulas de Educação Física, estimulando a 

participação dos alunos de forma prazerosa e significativa no processo ensino 



aprendizagem. Esse projeto será realizado através da elaboração e aplicação de 

atividades com sessões de jogos de iniciação esportiva 2x2, 3x3, na modalidade 

de Voleibol, para alunos de 6ª série do ensino fundamental. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: REJANE MARIA ROHMANN 

ORIENTADOR: Miguel A. de Freitas Jr 

IES:  UEPG 

Artigo  
Título: O ESPORTE COMO ELEMENTO SIGNIFICATIVO NA CULTURA 

CORPORAL DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO: as possibilidades do currículo 

multicultural 

Palavras-chave: Cultura Corporal, Ensino Médio, Currículo Multicultural 

Resumo: Considerando as observações feitas ao logo de 26 anos de atuação 

no Colégio Estadual Professor Colares, e através da troca de experiências com 

outros profissionais da área, constatou-se que ao longo do Ensino Médio, os 

alunos vão perdendo o interesse pelas aulas de Educação Física. Este estudo 

foi realizado com o objetivo de apresentar uma proposta de construção curricular 

sob a perspectiva multicultural, para auxiliar no processo ensino aprendizagem 

e buscar motivar os alunos a retomarem o interesse pelas aulas da disciplina. 

No intuito de compreender melhor o tema estudado, num primeiro momento 

estratificou-se uma amostra de 86 alunos de quatro turmas de terceiro ano, do 

turno matutino, os quais responderam um questionário investigativo cujo objetivo 

era auxiliar no mapeamento da cultura corporal dos 483 alunos pesquisados. 

Para o registro das ações realizadas foi utilizado um diário de campo e 

produções dos alunos, por meio das quais foi possível verificar que os conteúdos 

mais significativos para estes são os esportes: voleibol e futsal. Num segundo 

momento, realizou-se o planejamento das ações didáticas, considerando como 

ponto de partida os conteúdos já vivenciados, os interesses e expectativas dos 

alunos sobre os conteúdos da cultura corporal, diante de uma metodologia 

dialética, e assim construir o conhecimento sistematizado. As ações realizadas 

neste estudo propunham construção de jogos e reelaboração de regras 

possibilitando que através da troca de experiências e da reflexão crítica fossem 



ampliados os conhecimentos sobre os conteúdos da cultura corporal respeitando 

a diversidade de ideias e de culturas. Desta forma, os alunos sentiram-se parte 

integrante do processo de construção do conhecimento apresentando melhora 

significativa na motivação para as aulas da disciplina. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO MÉDIO: UMA POSSIBILIDADE DO 

CURRÍCULO MULTICULTURAL. 

Palavras-chave: Cultura Corporal, Educação Física, Currículo Multicultural 

Resumo: Os professores de Educação Física, percebem que ao longo do Ensino 

Médio os alunos vão perdendo o interesse pelas aulas da disciplina. Este 

contexto problemático nos remete a uma reflexão sobre as ações didáticas 

relativas à construção dos conteúdos curriculares da disciplina. O objetivo desta 

produção didática é abordar os temas da cultura corporal sob a perspectiva de 

uma proposta curricular com base na teoria multicultural, onde o conhecimento 

que os alunos já trazem sobre os temas abordados, sejam considerados como 

ponto de partida na construção do conhecimento sistematizado. Neste processo, 

que terá o professor como mediador, será utilizada, uma metodologia dialética, 

possibilitando que os alunos ampliem seus conhecimentos, respeitando a 

diversidade de ideias e de culturas. Assim, serão sugeridas atividades que além 

de possibilitar a troca de experiências com outros profissionais da área, permitam 

aos alunos que as vivenciem e, ainda, realizem uma reflexão crítica sobre os 

temas abordados. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: RICARDO RABELO 

ORIENTADOR: Glaucia Andreza Kronbauer 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  
Título: EXERCÍCIOS DE FLEXIBILIDADE COMO PROMOÇÃO DE SAÚDE EM 

ALUNOS DO 1º ANO DO ENSINO MÉDIO DO COLÉGIO ESTADUAL SÃO 

CRISTOVÃO DA CIDADE DE UNIÃO DA VITÕRIA – PR 

Palavras-chave: Flexibilidade. Isquiotibiais. Postura. 



Resumo: O tema flexibilidade como promoção de saúde foi desenvolvido com 

os alunos do 1º ano do ensino médio, com o objetivo de descrever a flexibilidade 

e seu papel na aptidão física e na saúde. A partir da compreensão das estruturas 

envolvidas na flexibilidade e qual a sua influência na saúde postural dos alunos, 

foram propostos exercícios para desenvolver essa valência física, na tentativa 

de minimizar síndromes dolorosas e alterações posturais que possam se 

desenvolver ao longo da vida. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A FLEXIBILIDADE COMO PROMOÇÃO DE SAÚDE EM ESCOLARES 

Palavras-chave: Quadril; Isquiotibiais; Flexibilidade 

Resumo: O tema flexibilidade como promoção de saúde será desenvolvido com 

os alunos do 1º ano do ensino médio, com o objetivo de descrever a flexibilidade 

e seu papel na aptidão física e na saúde. A partir da compreensão das estruturas 

envolvidas na flexibilidade e qual a sua influência na saúde postural dos alunos, 

serão propostos exercícios para desenvolver essa valência física, na tentativa 

de minimizar síndromes dolorosas e alterações posturais que possam se 

desenvolver ao longo da vida. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: RITA DE CASSIA MOLONHI 

ORIENTADOR: Taiza Daniela Seron 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: O CAMPO DE CONHECIMENTO DA GINÁSTICA: possibilidades de 

trato na Educação Física escolar 

Palavras-chave: Ginástica; Educação Física; Conteúdos; Implementação; 

Criatividade. 

Resumo: A Ginástica, enquanto conteúdo estruturante, encontra-se 

contemplada nas Diretrizes Curriculares Estaduais do Paraná. Tendo esse 

entendimento, a pesquisa objetivou investigar a ginástica escolar e seus 

fenômenos, sua aceitação por professores e escolares, bem como sua presença 

e ausência nesse contexto, a fim de propor intervenções para a prática 



pedagógica nas aulas de Educação Física. Buscou conhecer as reações dos 

estudantes com a aplicação desse conteúdo, por meio da implementação de 

atividades ginásticas teóricas e práticas. Para tanto, foi escolhido o colégio 

estadual Dom Geraldo Fernandes, do município de Cambé- Pr. Constituíram a 

pesquisa 27 alunos das sextas séries (7os anos) do respectivo estabelecimento. 

Como instrumentos, inicialmente, aplicou-se um questionário, composto de 

questões abertas, no qual os alunos expressaram suas preferências esportivas 

e conhecimentos acerca do tema Ginástica para, em seguida, ocorrerem as 

intervenções no campo prático, as quais sustentaram-se em atividades com 

conteúdos relacionados ao campo gímnico do condicionamento físico, da 

conscientização corporal, das ginásticas competitivas e demonstrativas. Como 

resultados, observou-se a participação efetiva nas atividades propostas e um 

avanço na compreensão desse conteúdo por parte dos estudantes. Conclui-se 

nesse enfoque que é possível desenvolver os conteúdos gímnicos no universo 

escolar com sucesso e boa aceitação. Para tanto, há que se ressaltar a 

necessidade da criatividade e persistência por parte do profissional da área da 

Educação Física, para superar as formas hegemônicas da cultura corporal 

incutida nas crianças e consolidar uma práxis significativa a todos os envolvidos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O campo de conhecimento da Ginástica: possibilidades de trato na 

Educação Física Escolar 

Palavras-chave: Ginástica, Corpo, Possibilidades, Consciência Corporal, 

Cultura Corporal, Educação Física. 

Resumo: Esse trabalho tem por objetivo reunir ideias de atividades a partir do 

campo de intervenção da Ginástica, com o intuito de oferecer ao professor 

possibilidades de trato com esse conhecimento nas aulas de Educação Física 

Escolar. As atividades aqui propostas não são rígidas, nem tão pouco constituem 

uma única forma de abordagem da Ginástica, mas vislumbram possíveis 

caminhos metodológicos para aplicá-la neste contexto. Desse modo, espera-se 

que o professor, a partir dos encaminhamentos apresentados, possa (re) criar 

suas ações de modo a legitimar a Ginástica no contexto da escola, tornando-a 

repleta de sentido e significado na vida dos alunos. 

 



 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: ROBERTO DOMINGUES 

ORIENTADOR: Raphael Goncalves de Oliveira 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  
Título: TÍTULO DO PROJETO: Avaliação de alunos de 5ª série através de uma 

proposta lúdica nas aulas práticas de atletismo. 

Palavras-chave: Atletismo, Lúdico, Avaliação 

Resumo: O presente trabalho faz uma análise e apresenta considerações sobre 

o Projeto de Implementação Pedagógica realizada no segundo semestre do ano 

de 2011 na Escola Estadual Gentil Lucas - Ensino Fundamental, Município de 

Siqueira Campos, Paraná, com a turma da 5ª série do referido estabelecimento 

de ensino, cujo foco principal era a avaliação das aulas práticas de atletismo, 

utilizando o lúdico como estratégia de aprendizagem. A opção por esta 

metodologia está apoiada em autores que acreditam que o lúdico e a 

criatividade, no ensino da prática do atletismo, podem ser utilizados como 

ferramentas que, além de estimular, também deem mais qualidade ao processo 

ensino-aprendizagem. Considerando que, houve a inclusão de todos os alunos 

na participação das atividades práticas e a apreensão de diferentes valores 

qualitativos de aprendizagem, observa-se que, a utilização do lúdico e a 

adaptação do ensino do atletismo a realidade escolar, são necessários para 

trazer mais significado a esse importante conhecimento da cultura corporal. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Explorando o lúdico nas aulas de atletismo. 

Palavras-chave: Atletismo; lúdico; avaliação. 

Resumo: O presente material didático-pedagógico visa apresentar uma unidade 

didática para o ensino do atletismo nas aulas de Educação Física, na 5ª Série 

do Ensino Fundamental. A intenção da proposta é trabalhar com o atletismo a 

partir de uma perspectiva lúdica. Como metodologia serão ministradas aulas 

teóricas sobre a origem e evolução do atletismo e aulas práticas com jogos e 

movimentos básicos com a utilização de materiais alternativos. Durante a 

aplicação da unidade didática a avaliação estará presente em todo o processo, 



ou seja, no diagnóstico, no conteúdo sistematizado e por fim na recriação de 

novas formas de se jogar e utilizar o conhecimento adquirido. Conforme propõe 

as Diretrizes Curriculares para a Educação Básica do Estado do Paraná, serão 

avaliados o comprometimento e o envolvimento dos alunos no processo 

pedagógico. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: RONALDO BEATRIZ 

ORIENTADOR: CONSTANTINO RIBEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR 

IES:  UEPG 

Artigo  
Título: Repensando Valores: Os jogos como instrumento de mediar conflitos. 

Palavras-chave: Esporte; Jogo; Inclusão. 

Resumo: Nota-se que os alunos da 5ª série do ensino fundamental vivenciam o 

esporte e o jogo durante as aulas de Educação Física e no seu tempo livre, 

enfatizando valores excludentes e individualistas. Muitas vezes uma prática 

considerada até violenta. Como alternativa a estas práticas o presente artigo 

apresenta uma experiência em que se colocou à disposição das séries iniciais 

do ensino fundamental oportunidades de vivência dos jogos cooperativos 

através de oficina esportiva, com intuito de buscar melhorias nos campos da 

aprendizagem cognitiva, da reflexão de sua prática e a viver em harmonia com 

os outros, melhorando seus valores de compreensão e tolerância para ser uma 

pessoa melhor, em busca de uma aprendizagem inclusiva e de paz. Os alunos 

foram convocados para atuarem dentro das atividades propostas na Unidade 

Didática em horários diferentes dos horários de aula. Estas atividades são 

diferentes das aplicadas em seu cotidiano escolar e pessoal. Os materiais 

utilizados na oficina esportiva são os disponíveis no colégio. Durante o processo 

de implementação do projeto obteve-se dados das experiências por meio de 

questionário e observações. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Oficina Esportiva de Jogos Cooperativos 

Palavras-chave: Esporte;Jogo;Valores;Interdisciplinaridade 



Resumo: Os alunos serão convocados pela equipe pedagógica do colégio e 

pelas professoras das disciplinas de Matemática e Português, para participarem 

do Programa Sala de Apoio, no contra turno escolar. Alguns alunos permanecem 

em tempo integral dentro do colégio, devido à distância de suas residências. 

Aproveitando este momento, também o professor de Educação Física convocará 

estes e demais alunos das 5ª séries, para participarem da oficina esportiva. 

Serão ministradas atividades de agosto a dezembro, concomitante às aulas da 

sala de apoio, num total aproximando de 30 sessões, 2 vezes por semana. Para 

estes professores será aplicado um questionário de pesquisa sobre o 

diagnóstico da cada aluno dentro de sala de aula, e para os alunos que já 

vivenciaram dentro destes meses as aulas de Educação Física no seu turno de 

estudos, um questionário sobre as atividades práticas e vivência com os colegas. 

As observações feitas durante a prática terão competências e desenvolvimentos 

específicos relacionados com os jogos cooperativos e a atuação de cada aluno 

perante os colegas e com si próprio. Quinzenalmente, serão feitos contatos com 

as professoras da sala de apoio, para um pequeno debate sobre as observações 

práticas e as realizadas em sala de aula, e propor ações futuras. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: RONALDO FERREIRA DE CAMARGO 

ORIENTADOR: Almir de Oliveira Ferreira 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  
Título: A PRÁTICA DE JOGOS E ESPORTES, NAS AULAS DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA, COMO FATOR DE SUPERAÇÃO DA INSEGURANÇA. 

Palavras-chave: educandos, motivacionais, aprendizagem. 

Resumo: O presente trabalho foi realizado como requisito exigido pelo Plano de 

Desenvolvimento Educacional-PDE, da Secretaria de Educação do Estado do 

Paraná. Inicialmente buscou-se pesquisar a bibliografia disponível para 

identificar quais os fatores psicológicos motivacionais, apresentam os 

educandos, quando estão envolvidos na prática de jogos e esportes nas aulas 

de Educação Física. Foi possível verificar nas pesquisas bibliográficas que as 

tendências motivacionais intrínseca e extrínseca e também o motivo de 



realização que apresenta as tendências de expectativa de sucesso, medo do 

fracasso 1 e o medo do fracasso 2, são fatores que interferem de forma positiva 

ou negativa no processo ensino aprendizagem. Fundamentando a teoria 

apresentada realizou-se pesquisa com 41 alunos de 5ª séries do Colégio Est. 

Cel. Joaquim Pedro de Oliveira-E.F.M., utilizando como instrumento o Gride de 

Avaliação do Motivo de Realização utilizado nas pesquisas realizadas por 

Kobal(1996). Os resultados mostram que a maioria dos alunos apresentam a 

tendência ao Motivo de Realização denominado de Expectativa de Sucesso. No 

entanto uma parcela dos alunos apresentou tendência ao Motivo de Realização 

denominado de Medo do Fracasso 01 e Medo do Fracasso 02, tendo maior 

incidência no grupo feminino. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A prática de jogos e esportes, nas aulas de Educação Física, como fator 

desuperação da insegurança. 

Palavras-chave: Alunos; Fatores psicológicos; Motivação 

Resumo: Durante as aulas de Educação Física, principalmente nas séries 

iniciais do ensino fundamental, quando as atividades apresentadas requer por 

parte do aluno a exposição de seu desempenho físico pessoal, é possível 

observar que determinados alunos se furtam em realizar tais atividades, 

chegando a ponto de sair das aulas, isolando-se. Em contrapartida determinados 

alunos assumem posição de entusiasmo e participam de forma efetiva das 

atividades. Assim o presente projeto objetiva identificar os fatores psicológicos 

motivacionais estão presentes nos comportamentos acima descritos, 

proporcionando através de uma metodologia adequada, a superação das 

dificuldades que apresentam determinados alunos frente a situações 

desafiadoras existentes na realização de atividades esportivas.Pretende-se este 

estudo de forma qualitativa, pesquisando em bibliografias e de campo, através 

de testes, questionários e entrevistas com os alunos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: ROSA BLICK 

ORIENTADOR: Joao Fernando Christofoletti 



IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: JOGOS TEATRAIS COMO CONTEÚDO NA EDUCAÇÃO FÍSICA 

Palavras-chave: Expressão corporal, socialização, cooperação. 

Resumo: O presente artigo pretendeu explorar a função pedagógica dos jogos 

teatrais nas aulas de Educação Física nas turmas de 7º ano do Colégio Estadual 

Humberto de Campos – Ensino Fundamental, Ensino Médio e Profissionalizante 

de Santo Antonio do Sudoeste (PR). Esperou-se que, por meio de tais práticas, 

proporcionar aos alunos um contato com a linguagem teatral e o 

desenvolvimento de habilidades expressivas e de socialização. No jogo teatral, 

o aluno vivenciou movimentos corporais, criou e explorou objetos imaginários, 

exercitou a resolução de problemas e a cooperação entre os jogadores. Também 

foi capaz de interagir através da interlocução com os conteúdos da área de arte, 

por meio das atividades do teatro. O projeto foi desenvolvido em aulas/oficinas, 

com alunos de sétimo ano do ensino fundamental. Foram feitos atividades de 

expressão corporal, percepção sonora rítmica, domínio espacial e improvisação. 

O referido trabalho foi avaliado a partir dos depoimentos coletados junto aos 

alunos que participarem. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: JOGOS TEATRAIS COMO CONTEÚDO NA EDUCAÇÃO FÍSICA 

Palavras-chave: Expressão corporal, socialização, cooperação 

Resumo: O projeto pretende explorar a função pedagógica dos jogos teatrais 

nas aulas de Educação Física. Espera-se, por meio de tais práticas, proporcionar 

aos alunos um contato com a linguagem teatral e o desenvolvimento de 

habilidades expressivas e de socialização. No jogo teatral, o aluno vivencia 

movimentos corporais, cria e explora objetos imaginários, exercita a resolução 

de problemas e a cooperação entre os jogadores. Também se almeja a 

interlocução com os conteúdos da área de arte, por meio de atividades do teatro. 

O projeto de será desenvolvido em aulas/oficinas, com alunos de sétima série 

do ensino fundamental. Serão feitas atividades de expressão corporal, 

percepção sonora rítmica, domínio espacial e improvisação. Ele será avaliado a 

partir dos depoimentos coletados junto aos alunos que participarem. 

 



 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: ROSANA BATISTA DE ANDRADE MAIA 

ORIENTADOR: Paulo Ricardo Ross 

IES:  UFPR 

Artigo  
Título: Jogos cooperativos na promoção da inclusão escolar 

Palavras-chave: Inclusão escolar, jogos cooperativo, aluno com deficiência 

Resumo: Este Artigo refere-se à inclusão no interior da escola com os 

professores de Educação Física do ensino fundamental do Paraná e suas 

contribuições por meio da educação através dos Jogos Cooperativos no 

ambiente escolar. O trabalho apresentou orientações para os professores sobre 

a Inclusão Escolar e as Práticas Pedagógicas Inclusivas. Realizou atividades de 

investigação onde propôs um estudo destas práticas na escola ressaltando a 

importância de refletir sobre a inclusão escolar através da cooperação. 

Considerou atitudes, formas de trabalhar e a visão da inclusão escolar. Este 

estudo também favoreceu a compreensão do papel dos profissionais da 

educação envolvendo os professores, os pedagogos e gestores na prática e 

avaliação da inclusão escolar. Sendo primordial que a escola esteja preparada 

para receber os alunos que apresentam necessidades específicas de 

aprendizagem, organizando atividades motivadoras, cooperativas e 

experimentais nas aulas regulares e no contra turno. É necessário que a 

comunidade escolar proporcione a interação destes alunos garantindo a 

valorização das diferenças das condições de aprendizagem e do acesso ao 

conhecimento e às oportunidades sociais. Nos jogos observamos muitas 

características onde os alunos tiveram a oportunidade de participar, e não 

somente àqueles que possuíam uma determinada habilidade. Os Jogos 

Cooperativos na escola foram aqueles que todos participaram de forma 

cooperativa, através de modalidades diferenciadas e adaptadas onde promoveu 

a cooperação e a inclusão escolar durante as aulas. Este artigo cita a formação 

dos professores permitindo-lhes proceder à investigação relativa à Inclusão 

Escolar, onde aprofundaram seus conhecimentos e alcançaram os seus 

objetivos. 

 



Produção didático-pedagógica 
Título: Jogos Cooperativos na promoção da Inclusão Escolar 

Palavras-chave: INCLUSÃO;JOGOS;COOPERATIVOS; 

Resumo: Esse material foi estudado e produzido para subsidiar a prática 

pedagógica inclusiva e reflexiva dos professores da Rede Estadual de Ensino 

possibilitando, trabalhar com as diferenças e com os alunos com deficiência que 

é uma necessidade, pois estes alunos estão nas escolas públicas e precisamos 

estar preparados e recebê-los compartilhando com todas e todos. A educação 

inclusiva acolhe todas as pessoas, sem exceção. Volta-se para o estudante com 

deficiência, para os que têm comprometimento mental, para os super dotados, 

para todas as minorias e para qualquer criança ou jovem que é discriminado. 

Estes estudantes estão no ensino fundamental e médio das escolas públicas. É 

uma realidade para discentes e docentes. Eles trazem consigo uma bagagem de 

outras instituições e demonstram sua visão do mundo, influenciado por seus 

traços culturais, por suas vivências sociais, familiares e escolares. A Inclusão 

escolar pode ser um ganho para todos, pois permitirá aos alunos a experiência 

da cooperação. A inclusão possibilita que estes estudantes ocupem seus 

espaços na sociedade. Desta forma, serão cidadãos completos e ficarão menos 

dependentes. A escola deve promover o apoio necessário para que os alunos 

se beneficiem das aulas, garantindo a todos o direito à educação de qualidade. 

Educação de qualidade significa oferecer adaptações físicas e pedagógicas. 

Cabe aos professores, pedagogos e gestores trabalharem com este desafio na 

escola.Desejo uma excelente leitura a todas e a todos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: ROSANGELA ZANETTI 

ORIENTADOR: Douglas Roberto Borella 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: JOGOS COOPERATIVOS: Uma ferramenta auxiliar na afetividade e 

socialização para aulas de Educação Física. 

Palavras-chave: Jogos cooperativos; Afetividade; Socialização; Atitudes 



Resumo: Em virtude da influência da mídia, da ausência da família na escola e 

do meio social no qual o aluno está inserido, ocorrem atitudes antissociais nas 

aulas de Educação Física entre colegas e/ou entre alunos e professores. Deste 

modo, o objetivo do artigo foi refletir sobre a possibilidade de amenizar as 

atitudes desrespeitosas nas aulas de Educação Física, bem como no ambiente 

escolar, por meio de um trabalho consistente e contínuo de vivências de valores 

humanos através dos Jogos Cooperativos, analisado à luz da literatura existente 

como uma ação pedagógica viável para a construção de uma relação mais 

amena, pautada no respeito mútuo e no prazer da partilha. Como instrumento 

para realização da pesquisa descritiva exploratória foram utilizados 

questionários para coleta de dados aplicados em uma amostra de trinta e três 

alunos, regularmente matriculados na 5ª série A. A implementação pedagógica 

efetivou-se no contra turno escolar, no Colégio Estadual Marquês de Maricá, em 

Santa Izabel do Oeste. Durante o período de implementação, constatou-se que 

em relação às atitudes de respeito o resultado foi excelente, porém, quando nos 

referimos à afetividade e o processo ensino e aprendizagem verificou-se que o 

mesmo é lento sendo que os resultados se revelarão com o passar do tempo, 

pela ação contínua e persistente do colegiado. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: JOGOS COOPERATIVOS: Uma ferramenta auxiliar na afetividade e 

socialização para aulas de Educação Física. 

Palavras-chave: Jogos Cooperativos; Educação Física; Socialização. 

Resumo: Considerando que, atualmente, em virtude da influência da mídia, 

ausência da família na escola e do meio social ao qual o aluno está inserido, 

ocorrem atitudes desrespeitosas nas aulas de Educação Física, entre colegas e 

entre alunos e professores. Desta forma, nesta Unidade Didática pretende-se 

demonstrar como o professor de Educação Física pode desenvolver um estudo 

que possa auxiliar o corpo docente e administrativo da escola, na tentativa de 

amenizar as referidas atitudes e, vislumbrando nos jogos, a possibilidade de 

abordar atitudes anti-sociais, acreditando, que esta ferramenta pedagógica de 

intervenção possa ser a utilização dos jogos cooperativos nas aulas de 

Educação Física, como uma prática pedagógica, pois, os mesmos proporcionam 

socialização e afetividade que melhoram as relações interpessoais. 



 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: ROSELAINE DAUTTE MERIZIO MINIKOWSKI 

ORIENTADOR: Ernani Xavier Filho 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: Avaliação do desenvolvimento das Habilidades Motoras Fundamentais 

em alunos de 5ª série dos anos finais 

Palavras-chave: Habilidades motoras fundamentais; educação física; programa 

de intervenção; desenvolvimento motor. 

Resumo: O presente estudo teve como objetivo verificar o efeito de um 

programa de intervenção em alunos com déficit de aprendizagem e com 

desenvolvimento típico, nas Habilidades Motoras Fundamentais: corrida, 

deslizar, receber, arremessar, quicar e rolar o corpo para frente. A amostra foi 

constituída por 26 alunos de 10 a 14 anos, da 5ª série ou 6º ano do ensino 

fundamental, do Colégio Estadual Ricardo Lunardelli - Porecatu - Pr. O 

instrumento metodológico utilizado foi a Matriz de Análise dos Padrões 

Fundamentais de Movimento, Gallahue & Ozmun (2005). Para análise dos dados 

foram utilizados os testes de Friedman e Wilcoxon. As diferenças foram 

consideradas estatisticamente significativas quando p < 0,05. Com relação ao 

programa de intervenção, os resultados mostraram que houve diferença 

significativa no grupo A, alunos com desenvolvimento típico, no deslize, no quicar 

e no rolar o corpo para frente. No grupo B, alunos com déficit cognitivo, houve 

diferença significativa na corrida, no deslizar e no quicar. Concluiu-se que a 

intervenção foi efetiva, pois os alunos apresentaram melhoras na execução em 

algumas das habilidades motoras fundamentais analisadas. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Titulo: Programa de intervenção para o desenvolvimento de habilidades 

motoras fundamentais de alunos da 5ª série do ensino fundamental. 

Palavras-chave: Desenvolvimento motor; propostas de atividades; habilidades 

motoras fundamentais; aprendizagem motora. 



Resumo: No decorrer de anos de prática no ensino de Educação Física, nas 

escolas da rede estadual de ensino, com alunos das 5ª séries, foi possível 

observar o comprometimento destes no desenvolvimento das diversas 

habilidades motoras básicas, evidenciando a falta de experiência e oportunidade 

de prática nesta área, além de um aumento significante de alunos com maiores 

dificuldades de aprendizagem escolar. Segundo Batistella (2001), no contexto 

escolar, a prática da educação motora tem influência no desenvolvimento de 

crianças com dificuldades escolares, como problemas de atenção, leitura, 

escrita, cálculo e socialização. O que leva a considerar que o acompanhamento 

da aptidão motora de crianças em idade escolar constitui atitude preventiva para 

profissionais envolvidos com a aprendizagem. Esta Unidade Didática apresenta 

aos professores da rede pública um programa de intervenção com algumas aulas 

utilizando-se de exercícios e pequenos jogos de forma sistemática e gradativa, 

que tem por objetivo oferecer oportunidades para o desenvolvimento e 

aprimoramento de algumas habilidades motoras fundamentais nos alunos, como 

correr, deslizar, arremessar, receber,quicar e rolamento para a frente. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: ROSELAINE TASCHETTO RECH 

ORIENTADOR: Sergio Luiz Carlos dos Santos 

IES:  UFPR 

Artigo  
Título: A DIFUSÃO DO XADREZ NAS ESCOLAS PÚBLICAS DO PARANÁ 

Palavras-chave: jogo;xadrez;pedagógico. 

Resumo: Neste artigo vimos demonstrar que o jogo de xadrez foi trabalhado de 

forma bastante ampla na escola, obedecendo a uma sequência pedagógica bem 

estruturada, cujo objetivo foi ensinar o jogo para aqueles alunos que ainda o 

desconheciam e reforçar jogadas táticas e técnicas para aqueles que já 

conheciam um pouco do jogo de xadrez, favorecendo assim a difusão do xadrez 

nas escolas públicas estaduais e a concorrendo para a desmitificação da visão 

elitizada que existe sobre o xadrez. Nossa amostra passou dos alunos 6º ano, 

escolhidos inicialmente para todos os alunos que ali estudam, ou seja, todas as 

turmas do período matutino (6º, 7º, 8º e 9º anos) da Escola Estadual Helena 



Dionysio, Curitiba - PR. Conjuntamente com este objetivo também foi realizada 

uma pesquisa junto a alguns professores de Educação Física do núcleo de 

Curitiba, para mapearmos como está sendo feita essa difusão e ensino do xadrez 

nas escolas públicas e se o mesmo está sendo realizado de maneira apropriada, 

com professores qualificados, infraestrutura suficiente para atender a demanda 

(tabuleiros, peças, salas de aulas, entre outros), dentro de uma metodologia 

acessível a todas as faixas etárias. Concluímos que nossa pesquisa detectou 

que todos os alunos e professores entrevistados é favorável a pratica do xadrez 

na escola ( 100% dos entrevistados ). 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: XADREZ:PASSO A PASSO COM ATIVIDADES PARA APLICAR EM 

SALA DE AULA 

Palavras-chave: xadrez;educação física;jogo 

Resumo: A proposta deste caderno pedagógico é ferramentar e instrumentalizar 

os docentes da área de Educação Física e disciplinas afins, para que tenham 

maiores subsídios teóricos para sua prática pedagógica específica do ensino-

aprendizagem do xadrez, tendo como objetivo principal divulgar a importância 

do xadrez para a criança em idade escolar, fornecer subsídios às pessoas 

interessadas nessa modalidade de ensino, visto que as referências bibliográficas 

sobre o tema são escassas, mostrar ao professor a importância do xadrez e, 

principalmente, demonstrar como o jogo favorece o pensamento lógico, o poder 

de concentração e o espírito de responsabilidade do aluno, como propósito de 

aprimorar sua cultura. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: ROSELI FERREIRA ALDIVINO 

ORIENTADOR: Rogerio Massarotto de Oliveira 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: POSSÍVEIS RELAÇÕES ENTRE O JOGO E A EDUCAÇÃO FÍSICA 

ESCOLAR CONTRA-HEGEMÔNICA 

Palavras-chave: Jogo; Contra hegemonia; Educação física; Escola. 



Resumo: Este trabalho, desdobrado do Programa de Desenvolvimento 

Educacional do Estado do Paraná, teve como objetivo principal analisar o 

conteúdo Jogo enquanto uma práxis pedagógica contra hegemônica na 

Educação Física Escolar. Para isso, se fez necessário, inicialmente, 

compreender a organização societal capitalista e como esse conteúdo da 

Educação Física possibilitaria meios para a transformação social por meio de 

uma pedagogia crítica. Assim, foram utilizados jogos considerados contra 

hegemônicos, produzidos, especificamente, para esse estudo e aplicado para a 

5ª série do ensino fundamental. O método, inicialmente, foi elaborado pela leitura 

do tema em livros, sites e cursos realizados no PDE com base no materialismo 

histórico e dialético. Juntamente com o processo de pesquisa dos jogos e 

discussão sobre as possibilidades de alteração das regras, foi elaborado um 

caderno didático com alguns jogos para aplicação junto aos alunos da 5ª série, 

divulgado junto aos professores participantes do grupo – GTR – Grupo de 

Trabalho em Rede. Em seguida, analisou-se a compreensão dos estudantes da 

5ª série, em relação ao conteúdo Jogos por meio da observação participante. 

Finalmente, por meio das análises realizadas pode-se concluir que essa 

pesquisa oportunizou novos conhecimentos, pela elaboração de estratégias, que 

repensaram a práxis pedagógica na educação física escolar, além da 

multiplicação de ações com outros professores e alunos apontando a efetiva 

possibilidade do jogo como uma forma de mediação contra hegemônica na área. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Jogos contra-hegemônicos no contexto escolar 

Palavras-chave: Jogos; prática pedagógica; transformação social 

Resumo: O presente material didático tem como objetivo a apresentação de 

alguns jogos, levando o aluno a relacionar estes jogos á prática pedagógica 

contra-hegemônica, fazendose necessário compreender como os mesmos 

podem desvelar a realidade e constatar as possibilidades pedagógicas críticas 

para a transformsação social. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: ROSEMARY NANDI 



ORIENTADOR: Anisio Calciolari Junior 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: Construindo brinquedos populares, vivendo cultura, construindo amigos. 

Palavras-chave: Brinquedos; materiais reciclados; brincadeiras; lúdico. 

Resumo: Analisa-se nesse trabalho a aplicação do projeto de construção de 

brinquedos dentro do ambiente escolar, com o auxílio dos alunos iniciantes no 

ensino fundamental. Esse projeto teve como principal objetivo a criação de laços 

de amizade entre os alunos, bem como conscientizá-los da importância da 

reciclagem e proteção do meio ambiente, através da utilização dos materiais 

alternativos para a construção de brinquedos e resgate da cultura. O momento 

da busca dos materiais reciclados teve muita participação dos familiares, e a 

construção dos brinquedos foi feita com muito empenho pelas crianças. O local 

separado para a aplicação do projeto foi organizado de forma a facilitar o 

trabalho, e tal organização proporcionou a separação dos materiais, e a 

aproximação entre os alunos. A implementação deste projeto nas aulas de 

Educação Física fez com que tal disciplina priorizasse o lúdico e aprimorasse 

novas práticas corporais. A atividade de brincar e construir brinquedos exige 

disciplina e concentração, e sua prática auxilia na formação social dos alunos. 

As brincadeiras desenvolvidas posteriormente, após a construção dos 

brinquedos, partiram da imaginação das crianças, as quais criaram e recriaram 

maneiras diferentes de usar os brinquedos construídos. Cada aluno construiu o 

próprio brinquedo, mas tal fato não impediu que todas as crianças se ajudassem 

mutuamente. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Construindo brinquedos, vivendo cultura, construindo amigos 

Palavras-chave: Brinquedos, brincadeiras, amigos, cultura, construção 

Resumo: O caderno pedagógico foi elaborado para que os alunos da mesma 

série possam conviver amigavelmente, dividindo experiências através da 

construção de brinquedos populares com diferentes materiais reaproveitáveis, e 

da posterior utilização destes. Na coleta de material reaproveitável, 

procuraremos estar relevando a organização, a ação como um todo, para que, 

quando da construção dos brinquedos, seja possível a utilização de materiais 



que já foram selecionados e preparados para a atividade. Ao iniciarmos a 

construção de brinquedos, além de um resgate cultural, os alunos também terão 

a oportunidade de buscar um referencial na família, sobre o brinquedo a ser 

construído. Poderão conversar sobre a utilização deste com seus familiares, 

conhecendo um pouco mais acerca das brincadeiras da época de seus pais e 

avós. Os alunos dividirão o mesmo espaço, com os mesmos objetivos, qual seja 

a construção de brinquedos. Assim terão a oportunidade de dividir experiências 

e se ajudarem mutuamente, sempre prezando a colaboração entre todos os 

participantes da atividade. Uma vez o brinquedo construído, o aluno se 

identificará com o mesmo, pois um pouco de sua identidade se constrói junto. 

Ao criar o brinquedo, o aluno terá feito algo único, diferente de todos os outros, 

já que presente, no momento da construção, sua personalidade, sentimentos. 

Ao utilizarem os brinquedos nas diferentes brincadeiras, os alunos estarão se 

relacionando, fato importante para que a integração aconteça de forma 

significativa, sendo este o maior objetivo da atividade da construção de 

brinquedos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: ROSEMEIRE BORGES 

ORIENTADOR: Jose Augusto Victoria Palma 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: Educação Física e a Educação em Valores: prevenções contra o bullying. 

Palavras-chave: Educação, bullying, valores e Educação Física 

Resumo: Este artigo teve como objetivo estruturar estratégias de 

enfrentamentos do bullying nas aulas de Educação Física, partindo de uma 

educação em valores humanos, conduzindo os alunos à “construção” desses 

valores. Estas intervenções foram aplicadas com alunos da 8ª série do ensino 

fundamental do Colégio Polivalente de Londrina. A partir do conteúdo Futebol, 

estabelecendo relações entre a violência nos esportes e nas torcidas, fazendo 

relações com a violência na vida e na escola (bullying) e os valores humanos. 

Para auxiliar as discussões, foi usada mídia impressa (jornais e revistas) bem 

como mídia televisiva (filme, documentário e entrevistas), além de explorar letras 



de músicas que abordem o tema. Concluiu-se que nossa comunidade escolar 

não diferencia indisciplina, brigas ocasionais do fenômeno bullying, e que se 

precisa ter claro, que é papel de todos os envolvidos estarem atentos a todos os 

casos de conflitos e intervir sempre, para que se crie uma relação de respeito a 

si próprio e aos outros, e também que a situação de conflito não crie proporções 

que venham prejudicar a aprendizagem e a formação do cidadão, num trabalho 

contínuo desde as séries iniciais. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: EDUCAÇÃO FÍSICA E A EDUCAÇÃO EM VALORES: PREVENÇÕES 

CONTRA O BULLYING. 

Palavras-chave: Educação, bullying, valores e educação física. 

Resumo: Este projeto tem como objetivo estruturar estratégias de 

enfrentamentos do bullying nas aulas de educação física, partindo de uma 

educação em valores humanos, conduzindo os alunos à construção desses 

valores. A partir do conteúdo Futebol, estabelecer relações entre a violência nos 

esportes e nas torcidas, fazendo relações com a violência na vida e na escola 

(bullying) e os valores humanos. Abordar o tema violência utilizando a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (Araújo e Aquino, 2001). Será 

enfatizado apenas o artigo V, que fala sobre o direito à não-violência, buscando 

oportunidades de reflexão sobre o significado dos direitos e deveres dos alunos, 

expandindo as discussões sobre violência física ou psíquica presente no dia a 

dia, refletindo sobre causas e conseqüências. Para auxiliar as discussões, 

faremos uso de mídia impressa (jornais e revistas) bem como mídia televisiva 

(filme, documentário e entrevistas) para tratar do tema, além de explorar letras 

de músicas que abordem o tema. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: ROSIMERI GEHLEN ROCHA GRICOLO 

ORIENTADOR: Vania Rosczinieski Brondani 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  



Título: JOGOS E BRINCADEIRAS NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA: 

INSERÇÕES NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

Palavras-chave: Educação Física; Lúdico;Educação Básica 

Resumo: Este é um artigo científico cujos objetivos nortearam-se em resgatar 

os jogos e brincadeiras infantis antigas, principalmente as praticadas pelos pais 

dos alunos do ensino fundamental, para proporcionar a devida socialização e 

também, a um novo significado dos jogos no contexto escolar, em especial às 

aulas de Educação Física. É um estudo que se baseia na pesquisa bibliográfica 

e de campo, sendo o objeto e alvo de estudo os alunos da 6ª série do ensino 

fundamental do Colégio Estadual Presidente Arthur da Costa e Silva, no 

município de Mariópolis. Estudar-se-á sobre a função dos professores no 

ambiente escolar nas atividades a serem praticadas nas aulas de Educação 

Física, a importância do lúdico para a formação do processo de aprendizagem 

dos alunos e, por fim, os jogos e brincadeiras que os pais, avós e demais 

familiares vivenciaram na sua infância. Os resultados foram obtidos por meio da 

aplicação do Projeto de Intervenção Pedagógico, em que os alunos participaram 

de tudo o fora proposto pelo professor. Concluiu-se que, apesar da resistência 

inicial, os alunos aceitaram as atividades propostas pela professora, a qual 

logrou êxito e sucesso nessas aplicações. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O Lúdico em Benefício da Aprendizagem no Ensino Fundamental 

Palavras-chave: resgate;ludicidade;família 

Resumo: O presente trabalho tem como propósito aplicar jogos e brincadeiras 

tradicionais, de modo a resgatar e ressignificar valores sócio-culturais. Assim, o 

estudo possibilitará o conhecimento de outras atividades a serem exercidas nas 

aulas de Educação Física, e também a participação dos familiares na escola, 

onde estes demonstrarão suas atividades preferidas na época da infância. 

Alguns objetivos deste trabalho são: resgatar jogos e brincadeiras antigas, 

incentivar que o aluno pesquise junto aos seus familiares como eles brincavam 

e estimular a convivência em grupo com menos individualismo e agressão. Será 

elaborado um questionário, para entrevistar os pais dos alunos com o objetivo 

de saber (na época de sua infância) quais eram as brincadeiras realizadas e, 

outro questionário para saber a influência do lúdico em relação a outras 



disciplinas. Esta pesquisa será realizada por um estudo de campo com os 

familiares dos educandos, com o objetivo de analisar quais eram as brincadeiras 

e jogos existentes na época de infância dos mesmos. As atividades a serem 

desenvolvidas durante a Implementação serão: -Aula expositiva sobre os jogos 

e brincadeiras e sua importância para o processo de aprendizagem. -Entrevista 

com pais, tios, avós ou responsáveis dos alunos . -Alguns pais, avós e 

responsáveis serão convidados a virem até a escola para falarem sobre suas 

brincadeiras enquanto crianças. -Os alunos desenvolverão, na medida do 

possível, os jogos e brincadeiras descritas nas entrevistas realizadas com seus 

familiares. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: ROSIMERY SARDA ALMEIDA 

ORIENTADOR: Bruno Sergio Portela 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  
Título: EDUCAÇÃO POSTURAL É UMA QUESTÃO DE SAÚDE 

Palavras-chave: Educação Física; Postura; Saúde; Coluna Vertebral 

Resumo: O objetivo deste trabalho foi conscientizar os alunos sobre a 

importância dos cuidados que devemos ter com a postura, melhorando com isso 

a qualidade de vida dos mesmos. A metodologia de pesquisa utilizada foi a de 

pesquisa-ação, bibliográfica e qualitativa. Pesquisa-ação promovendo ações que 

contribuam na consciência corporal, proporcionando uma melhoria da qualidade 

de vida dos alunos; bibliográfica, pois foi realizada fundamentação teórica a 

respeito da coluna vertebral, hábitos posturais, exercícios físicos; qualitativa, 

uma vez que seu objetivo foi obter opiniões antes e depois, sobre a importância 

e benefício do respectivo projeto. A utilização da educação postural na educação 

física escolar, oportunizou aos alunos não apenas situações que os tornem 

conscientes de suas limitações e sua relação com a sociedade, mas, sobretudo, 

que os conduzam a optarem por um estilo de vida saudável ao longo de sua vida. 

Conclui-se que ações pedagógicas sistematizadas promovem situações de 

ensino aprendizagem, favorecendo atitudes posturais saudáveis e, 



reconhecendo que o exercício físico regular é um fator importante para que isso 

aconteça. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Educação Física e Ensino Postura: Uma relação necessária. 

Palavras-chave: Educação Física; Postura; Saúde; Coluna Vertebral. 

Resumo: A escola é um importante espaço onde a educação em saúde é 

processada e, ao propor a formação para a cidadania, é necessário trabalhar 

com valores, atitudes e habilidades, usando uma metodologia que permita aos 

educandos uma atuação efetiva e um comprometimento vivencial. O tema 

abordado oportunizará aos alunos não apenas situações que os tornem 

conscientes de suas limitações, mas, sobretudo, que os conduzam a optarem 

por um estilo de vida saudável ao longo de sua existência, promovendo a 

construção do conhecimento a respeito da coluna vertebral e os desvios 

posturais mais freqüentes, reconhecendo a importância de desenvolver uma 

postura correta, proporcionando situações de ensino-aprendizagem que 

favoreçam a aquisição de atitudes posturais saudáveis, realizando autoanálise 

postural, identificando desta forma problemas posturais, propondo a prática 

regular de exercício físico. Os assuntos serão desenvolvidos em atividades 

individuais e em grupo, questionários, pesquisa, debates, autoavaliação postural 

através de questionários, elaboração de ações educativas como palestras, aulas 

de educação postural e alongamentos. Proporcionaremos momentos de reflexão 

sobre a educação postural, para que aconteça mudança de hábitos e atitudes. 

Esta tarefa não é individual e sim coletiva, deve envolver toda a comunidade 

escolar. Vale ressaltar que toda ação educativa deve ser um processo contínuo. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: ROZANI DOS SANTOS 

ORIENTADOR: Jose Porfirio de Soiuza 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: OS JOGOS COOPERATIVOS COMO ESTRATÉGIA PARA AMENIZAR 

A INDISCIPLINA NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 



Palavras-chave: : Educação Física Escolar; Jogos Competitivos; Jogos 

Cooperativos ; Indisciplina. 

Resumo: Introdução: A escola se apresenta na sociedade como um lugar 

heterogêneo, dotado de diversidade e convivendo diretamente com os conflitos 

de diferentes grupos sociais e a indisciplina surge como um dos maiores 

obstáculos do trabalho docente. Os jogos cooperativos são considerados 

conteúdos que contribuem para resolução pacífica de conflitos, cujo propósito 

maior é unir pessoas ao redor de um objetivo comum. Assim, a Educação Física 

(EF) Escolar inserida neste ambiente, através deste conteúdo pode auxiliar neste 

processo. Objetivo: Avaliar uma proposta pedagógica cujo objetivo foi de 

proporcionar, através dos jogos cooperativos, um ambiente de participação e 

socialização que visem amenizar conflitos e indisciplina nas aulas de EF escolar. 

Metodologia: Este estudo foi caracterizado como descritivo. Para atingir os 

objetivos foi ministrado durante 2 meses atividades teóricas e práticas de 

atividades cooperativas para 100 alunos de 5ª e 6ª séries do Ensino 

Fundamental de uma escola do município de Santo Antônio do Sudoeste. Após 

a intervenção, os resultados foram obtidos através de um questionário semi-

aberto, aplicado para 20 alunos. Resultados: No início, constatou-se certa 

resistência dos discentes em realizar atividades cooperativas, mas no decorrer 

do processo houve uma melhora considerável nas aulas, pois foram percebendo 

que a EF envolve também conteúdos não competitivos. Em relação às respostas 

obtidas no questionário, as estratégias utilizadas e as regras pré-estabelecidas 

pelos próprios alunos nas aulas de EF escolar, contribuíram para propiciar um 

ambiente de participação e socialização e diminuir os conflitos, pois conseguiram 

trabalhar juntos, respeitar seus companheiros e as brigas e indisciplina 

diminuíram consideravelmente. Constatou-se que eles ficaram mais calmos e 

não havia a habitual discussão a respeito do “ganhar e perder”. Quanto aos 

conteúdos relacionados à cooperação, afirmaram ter gostado da experiência e 

demonstraram um bom entendimento. Conclusão: Houve compreensão dos 

temas abordados, além de uma melhora significativa no aspecto disciplinar dos 

alunos, pois vivenciaram e aprenderam o sentido de cooperação, cabendo a eles 

levar esse conhecimento para sua convivência, na sua vida pessoal enquanto 

cidadãos. No entanto, para que isso se materialize de forma mais significativa 



em todo o universo escolar, essas intervenções deveriam ser contínuas para 

refletir e trazer benefícios em relação á convivência pessoal do educando. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: OS JOGOS COOPERATIVOS COMO ESTRATÉGIA PARA AMENIZAR 

A INDISCIPLINA NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

Palavras-chave: Educação Física Escolar; Jogos Cooperativos; Jogos 

Competitivos, Indisciplina 

Resumo: OS JOGOS COOPERATIVOS COMO ESTRATÉGIA PARA 

AMENIZAR A INDISCIPLINA NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA Rozani dos 

Santos 1 Prof. Ms. José Porfírio de Souza 2 RESUMO O tema que será abordado 

nesse Projeto de Pesquisa, refere-se à aplicação de jogos cooperativos como 

instrumento pedagógico para amenizar a indisciplina nas aulas de Educação 

Física. O objetivo principal é promover uma melhora nos problemas de 

relacionamentos interpessoais, desenvolvendo atitudes de socialização, 

coletividade, compreensão, cooperação e disciplina. A escola se apresenta na 

sociedade como um local heterogêneo, dotado de diversidade, complexidade e 

diferentes grupos sociais, sendo a indisciplina um dos maiores desafios ao 

trabalho docente. A indisciplina pode ser manifestada de diversas formas e por 

diferentes pessoas ou grupos. Este projeto será desenvolvido na Escola 

Estadual Antonio Schiebel – Ensino Fundamental de Santo Antonio do Sudoeste, 

estado do Paraná. A pesquisa utilizada será de forma descritiva, que tem por 

objetivo descrever as características de uma determinada população ou 

fenômeno. A população será composta por alunos de 5ª e 6ª séries, sendo a 

amostra realizada com 20 alunos escolhidos aleatoriamente em forma de 

entrevista semiestruturada. A coleta de dados contribuirá de maneira efetiva para 

a elaboração do artigo final. PALAVRAS- CHAVE: Educação Física Escolar. 

Jogos cooperativos. Jogos Competitivos . indisciplina. 1-Orientanda Professora 

ROZANI DOS SANTOS 2-Orientador Prof. Ms. JOSÉ PORFÍRIO DE SOUZA 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: ROZINETE OLIVEIRA GOMES CAIMI 

ORIENTADOR: Luis Sergio Peres 



IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: A CONTRIBUIÇÃO DO LÚDICO COMO MEIO DE MOTIVAR A PRÁTICA 

DO XADREZ VISANDO MELHORAR O NÍVEL DE CONCENTRAÇÃO 

Palavras-chave: Concentração; Jogos de Salão; Motivação; autocontrole. 

Resumo: A CONTRIBUIÇÃO DO LÚDICO COMO MEIO DE MOTIVAR A 

PRÁTICA DO XADREZ VISANDO MELHORAR O NÍVEL DE CONCENTRAÇÃO 

ROZINETE OLIVEIRA GOMES CAIMI LUÍS SÉRGIO PERES (ORIENTADOR) 

RESUMO Durante muito tempo os estudos relacionados à Educação Física 

eram apenas direcionados às formas de treinamento, táticas e estratégias para 

se conquistar bons resultados, visando única e exclusivamente a competição e 

suas vitórias. Todavia, esta realidade tem sofrido alterações, na qual os jogos de 

salão têm sido visto como um elemento importante na educação em geral. Assim 

este estudo teve como objetivo o desenvolvimento de atividades lúdicas como 

meio de motivar a prática do xadrez visando melhorar o nível de concentração, 

em escolares das 5ª e 6ª séries do Ensino Fundamental. A amostra para o 

referido estudo foi composta por 20 alunos de 5ª série, com idades de 10 a 14 

anos, que participavam das aulas de Educação Física no período vespertino, 

escolha feita pelos professores e coordenação pedagógica, onde foram 

selecionados alunos com baixo rendimento escolar causado por déficit de 

aprendizagem, atenção e concentração. O instrumento utilizado com os alunos 

neste estudo foi um questionário fechado composto por 11 perguntas e 

pareceres da Coordenação Pedagógica da escola e Direção com relação à 

abordagem em questão, onde foram seguidos todos os procedimentos legais 

para estudos com seres humanos. Os resultados obtidos foram altamente 

significativos segundo os dados obtidos via respostas orais e escritas, pois 

ocorreu uma melhora altamente significativa nos resultados e aceitação por parte 

da amostra. Com relação à abordagem interdisciplinar, os resultados foram 

percebidos, conforme parecer dos professores de Língua Portuguesa e 

Matemática, onde segundo eles, houve uma melhora significativa no poder de 

atenção, concentração, na capacidade de pensar e no seu raciocínio lógico nos 

alunos pertencentes ao projeto. Segundo a Coordenação Pedagógica também 

ocorreu melhorias significativas, pois o aproveitamento foi satisfatório, onde foi 

percebido melhora na motivação, interesse, raciocínio lógico, autoestima e 



aproveitamento geral dos alunos que se envolveram nas aulas, valorizando as 

atividades propostas, já a Direção colocou que nosso Município tem baixo IDH, 

consequentemente nossos alunos apresentam baixa autoestima, falta de 

motivação e dificuldades de aprendizagem. Durante o Desenvolvimento do 

Projeto notamos o envolvimento dos pais e responsáveis, bem como o interesse 

dos alunos pelo mesmo, apresentando grande melhora no aproveitamento geral 

das aulas e demonstrando maior interesse pelo aprendizado. Conclui-se com 

este estudo, que as atividades lúdicas e principalmente o xadrez, é um ótimo 

instrumento para auxiliar no desenvolvimento escolar do aluno, ensinando o 

mesmo a raciocinar logicamente, tomar decisões e adquirir autoconfiança. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: JOGOS DE SALÃO: FERRAMENTAS MOTIVACIONAIS NO AUXILIO A 

CONCENTRAÇÃO DOS ESTUDANTES 

Palavras-chave: Concentração; Jogos de Salão; Motivação; autocontrole 

Resumo: Durante muito tempo os estudos relacionados a Educação Física eram 

apenas direcionados as formas de treinamento, táticas e estratégias para se 

conquistar bons resultados, visando única e exclusivamente à competição e suas 

vitórias. Todavia, esta realidade tem sofrido alterações, na qual os jogos de salão 

têm sido visto como um elemento importante na educação em geral. Assim este 

estudo tem como objetivo analisar a contribuição que os jogos de salão exercem 

como ferramentas motivacionais no auxílio a concentração dos estudantes. A 

amostra será composta por 20 alunos de 5ª série do Colégio Estadual Paulo VI 

– Ensino Fundamental e Médio de Boa Vista da Aparecida, convidados a 

participarem do estudo, indicados por professores das demais disciplinas, onde 

estes justificarão a indicação com um parecer técnico referente ao perfil deste 

aluno junto as suas disciplinas. Parecer este, que no final do estudo será 

comparado com o novo perfil apresentado pelos alunos, para verificarmos ou 

constatarmos se ocorreu ou não melhorias significativas com relação ao nível de 

concentração apresentado por parte dos participantes da amostra. Concomitante 

a este parecer descritivo realizado pelos professores de forma interdisciplinar, 

será aplicado um questionário fechado, direto para os alunos, para que desta 

forma tenhamos uma avaliação quantitativa por parte direta dos alunos, do nível 

de absorção adquirido com a implementação do estudo. Espera-se na conclusão 



desta intervenção que os resultados sejam positivos pois sabemos que os jogos 

de salão, principalmente o xadrez auxiliam na aquisição de disciplina e respeito 

e com o desenvolvimento dos jogos, que os alunos sintam-se motivados e, com 

isso aprendam a agir em diversas situações de interação social, em especial o 

respeito mútuo, a disciplina, a memória, o raciocínio rápido, a paciência e o 

autocontrole. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: SAMIL ROBERTO FACCO 

ORIENTADOR: WILSON RINALDI 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: Atividade física no contexto escolar: Limites e possibilidades na 

promoção da saúde. 

Palavras-chave: lazer; saúde Índice de Massa Corporal; atividade física. 

Resumo: Este artigo prioriza compreender a importância das atividades físicas 

na promoção da saúde. Aponta aos alunos da 3ª série do Colégio Estadual João 

XXIII que a atividade física realizada de forma regular, controlada e bem 

orientada, será sempre benéfica, porém pode ser prejudicial quando não forem 

tomadas as devidas precauções. Com a realização e a efetivação desta pesquisa 

os alunos das séries finais do Ensino Médio utilizado a aferição do peso corporal 

relacionado à saúde, é o cálculo do chamado IMC e também frequência cardíaca 

e gasto calórico, buscando assim programas de exercícios físicos direcionados 

à promoção da saúde no qual alcançará, contudo uma melhoria da qualidade de 

vida. Portanto, como objetivo verificar a compreensão dos alunos sobre atividade 

física e sua relação com a promoção da saúde. Os alunos aplicaram os testes e 

medidas entre si, com os alunos da Escola Municipal, Alunos da Educação de 

Jovens e Adultos (EJA), professores e funcionários da escola obtiveram um 

comparativo, assim apresentando algumas atividades físicas, ampliando a 

consciência corporal, compreendendo a atividade física como um fenômeno 

social. 

 
Produção didático-pedagógica 



Título: Atividade física no contexto escolar: Limites e possibilidades na 

promoção da saúde. 

Palavras-chave: lazer; saúde; Índice de Massa Corporal; atividade física. 

Resumo: As práticas de atividades físicas e esportivas vem sendo deixado de 

lado por parte do homem moderno, o que muitas vezes leva a um estilo de vida 

sedentário e provoca distúrbios como má alimentação, obesidade, tabagismo, 

estresse, doenças coronarianas, etc. Como reação a essa atitude é importante 

desenvolver estudos para demonstrar que a prática constante de uma atividade 

física bem planejada tem para que as pessoas possam ter uma vida mais 

saudável. Portanto, com este caderno pedagógico pretende-se contribuir para 

que os alunos da 3ª série do Colégio João XXIII compreendam a importância das 

atividades físicas e esportivas na promoção da saúde. Orientando os alunos que 

a atividade física realizada de forma regular, controlada e bem orientada, será 

sempre benéfica, porém pode ser prejudicial quando não forem tomadas as 

devidas precauções. Com a realização e efetivação desta pesquisa os alunos 

das séries finais do Ensino Médio utilizado na aferição do peso corporal 

relacionado à saúde, é o cálculo do chamado IMC e também frequência cardíaca 

e gasto calórico, buscando assim programas de exercícios físicos direcionados 

à promoção da saúde no qual alcançará, contudo uma melhoria da qualidade de 

vida. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: SANDOVAL GOMES DA SILVA 

ORIENTADOR: Jose Carlos Mendes 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: O minivoleibol como opção de prática para o ensino médio 

Palavras-chave: voleibol; minivoleibol; série de jogos; esporte 

Resumo: Objetivando aplicar uma proposta pedagógica de prática do voleibol 

por meio da prática do minivoleibol. Os professores de Educação Física devem 

oferecer uma prática esportiva no âmbito escolar pautada em métodos de ensino 

que proporcionassem situações problemas ou tarefas que estejam adequados a 

capacidade do aluno, propiciando momentos de prazer e alegria. Para tanto, foi 



elaborada a unidade didática que enfatizou uma proposta de prática do voleibol 

por meio de atividades alicerçadas na metodologia Série de Jogos, 

especificamente o minivoleibol, como uma opção de prática da modalidade de 

voleibol de Educação Física de uma 1ª série do Ensino Médio, do Colégio 

Estadual Machado de Assis, Nova Aurora – Paraná. A intervenção foi estruturada 

da seguinte forma: apresentação do projeto a comunidade escolar, na sequência 

foi apresentado o projeto aos alunos da 1ª série do Ensino Médio, utilizando a 

TV multimídia, relacionando as atividades e proporcionando aos alunos um 

momento de valorização do esporte nas aulas de Educação Física, tendo em 

vista que o Voleibol é um esporte que atende ao objeto de ensino da disciplina. 

Como resultado pode se observar que minivoleibol pode ser uma prática 

esportiva motivante, tendo em vista que não foi somente aplicado com a turma 

selecionada, ou seja, 1ª série do Ensino Médio, sendo estendida a sua prática a 

todas as turmas promovendo uma melhor aprendizagem, o contato com a bola 

por todos e a motivação para jogar aumentou e os ditados frequentes como “eu 

não sei, eu não gosto” praticamente desapareceram, possibilitando maior prazer 

em jogar e socializar os alunos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: VOLEIBOL: o minivoleibol como opção de prática para o Ensino Médio 

Palavras-chave: Voleibol; minivoleibol; estrutura 

Resumo: A unidade didática enfatizará uma proposta de prática do voleibol por 

meio de atividades alicerçadas na metodologia Série de Jogos, especificamente 

o minivoleibol, como uma opção de prática da modalidade de voleibol nas aulas 

de Educação Física de uma 1ª série do Ensino Médio do Colégio Estadual 

Machado de Assis - município de Nova Aurora – Pr. Para tanto, a intervenção foi 

estruturada da seguinte forma, inicialmente, será apresentado o projeto aos 

alunos da 1ª série do Ensino Médio, por meio de utilização da TV multimídia, 

relacionando as atividades e proporcionando aos alunos um momento de 

valorização do esporte nas aulas de Educação Física, tendo em vista que o 

Voleibol é um esporte que atende ao objeto de ensino da disciplina. Em seguida, 

as aulas serão desenvolvidas em três etapas, que contemplam o tipo de jogos, 

táticas, técnica, estando relacionando a teoria e a prática e ainda tornando as 

aulas atraentes com sensível melhoria na questão teórica. 



 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: SANDRA APARECIDA SILVESTRE 

ORIENTADOR: Maria Teresa Martins Favero 

IES:  Faculdade Estadual de Educaçãos, Ciências e Letras de Parana 

Artigo  
Título: A GINÁSTICA GERAL COMO ALTERNATIVA METODOLÓGICA NAS 

AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 

Palavras-chave: Ginástica geral; alternativa metodológica; educação física 

escolar; ensino e aprendizagem. 

Resumo: O objetivo do estudo foi proporcionar o contato dos alunos da 5ª série 

do Ensino Fundamental com a modalidade ginástica geral. Para 

desenvolvimento da proposta de implementação na escola buscamos respaldo 

na pesquisa-ação como estratégia de trabalho. A pesquisa envolveu a 

participação de 30 (trinta) alunos de uma 5ª série do Colégio Estadual Nestor 

Victor - Pérola – Pr. As atividades foram desenvolvidas como parte do Programa 

de desenvolvimento do Estado (PDE), perfazendo um total de 32 hr. A pesquisa 

contou com 3 etapas: diagnóstico inicial, planejamento da ação e avaliação final. 

Para viabilização das ações previstas nas oficinas, foram utilizadas diferentes 

ferramentas de trabalho, envolvendo atividade oral, em grupo, apresentação de 

vídeos, textos para a temática da importância da ginástica geral; vivências 

práticas; demonstração de formas corretas de movimentos gímnicos, uso de 

arcos, bancos, colchões etc.., materiais confeccionados pelos alunos, tais como: 

malabares, lenços, bolas e bastões. Concluiu-se que a ginástica geral é uma 

alternativa metodológica efetiva, contribuindo como instrumento didático 

facilitador do processo de ensino e aprendizagem , haja vista as diversas formas 

de manifestações da cultura corporal implícitas no conteúdo .A vivência com a 

proposta de implementação contribuiu para aprofundar conhecimentos teórico-

práticos, subsidiando o conhecimento docente e discente. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A GINÁSTICA GERAL COMO ALTERNATIVA METODOLÓGICA NAS 

AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 



Palavras-chave: ginástica geral, educação física, alternativa metodológica. 

Resumo: É cada vez mais evidente a importância de práticas pedagógicas 

envolvendo o conteúdo da ginástica geral nas aulas de Educação Física escolar. 

Assim sendo, considerando a relevância de buscar novas alternativas para 

solucionar a situação vivenciada pela maioria das escolas, encontramos na 

ginástica geral um amplo campo da expressão corporal . Portanto, a proposta de 

intervenção tem como objetivo levar os alunos a compreenderem que a ginástica 

enquanto atividade física quando bem orientada traz vários benefícios ao 

organismo. Para o desenvolvimento do projeto buscamos respaldo na proposta 

da pesquisa-ação como estratégia de trabalho. Esse tipo de pesquisa ao mesmo 

tempo em que realiza um diagnóstico e a análise de uma determinada situação, 

propõe ao grupo de sujeitos envolvidos na pesquisa, mudanças qualitativas que 

possibilitam a reorganização das práticas vivenciadas. Trata-se, assim, do 

estabelecimento de uma situação de troca. A busca de informações obtidas será 

inserida no jogo cooperativo, onde cada momento representará uma conquista 

baseada no diálogo com os participantes. A prática da ginástica geral oferecerá 

a possibilidade de compartilhar experiências individuais, colaborando para o 

desenvolvimento da aula e da produção do conhecimento. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: SANDRA MIDORI HOSOUME DA COSTA 

ORIENTADOR: Raphael Goncalves de Oliveira 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  
Título: (RE) DESCOBRINDO O SIGNIFICADO DO CONTEÚDO DANÇA NAS 

AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

Palavras-chave: Dança; Improvisação; Expressão Corporal; Educação Física; 

Escola. 

Resumo: O presente artigo investiga o ensino da dança na escola, na busca de 

verificar a possibilidade de promover o conhecimento e familiarização do 

conteúdo dança nas aulas de Educação Física. Destarte, é importante que 

iniciemos com os alunos de 5ª séries as atividades com o conteúdo dança, tendo 

em vista tratar-se de um conteúdo importante da disciplina de Educação Física. 



Sugere-se nas quinta séries em função de uma perspectiva de melhor e maior 

aceitabilidade dos alunos e disposição característicos dessa idade, para que o 

trato com o conteúdo dança nas séries seguintes constitua-se numa seqüência 

gradativa e mais agradável. Além da aplicação e análise direta aos alunos da 5ª 

série, a análise também considerou os depoimentos dos professores que 

participaram do Grupo de Trabalho em Rede (GTR) com base nos diálogos com 

os envolvidos no projeto, observou-se que é possível aos alunos terem essa 

percepção sobre os conhecimentos da dança para além das reproduções 

coreográficas, a partir das atividades de expressão corporal e improvisação, 

porém com algumas dificuldades, que demandam de adaptações na realização 

das práticas pedagógicas. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: (RE)DESCOBRINDO OS MOVIMENTOS CORPORAIS COM 

CRIATIVIDADE ATRAVÉS DA DANÇA 

Palavras-chave: Dança; Escola; Improvisação; Criatividade; Educação Física. 

Resumo: É importante que iniciemos com os alunos de 5ª séries atividades com 

o conteúdo dança, não devemos privilegiar somente os conteúdos mais 

populares, muito menos privar nossos educandos de conhecerem as várias 

manifestações corporais produzidas pela humanidade. Esta unidade didática 

buscará proporcionar aos educandos e aos professores oportunidades 

educativas de vivenciar a dança nas aulas de Ed. Física, através de atividades 

em que os educandos com liberdade para a criatividade e espontaneidade, 

possam refletir sobre seus corpos e sua interação social. Destarte os educandos 

serão estimulados a familiarizar-se e identificar-se com o conteúdo dança. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: SANDRA REGINA DA SILVA 

ORIENTADOR: Fabio Mucio Stinghen 

IES:  UTFPR 

Artigo  
Título: MUDANÇA DE HÁBITOS E QUALIDADE DE VIDA PARA O 

PROFESSOR 



Palavras-chave: Qualidade de Vida; Atividade Física; Alimentação Saudável 

Resumo: Este estudo teve por objetivos: a) identificar os hábitos alimentares e 

de atividades físicas no cotidiano dos professores do Colégio Estadual Natalia 

Reginato Ensino Fundamental, Médio e Profissional ; b) verificar o Perfil do Estilo 

de Vida Individual considerando cinco fatores (nutrição, atividade física, 

comportamento preventivo, relacionamento social e controle do stress) 

individuais relacionados ao bem-estar. Participaram do estudo 12 (doze) 

professores de diversas áreas de ensino, sendo 11 (onze) mulheres e 1 (um) 

homem, Para coleta das informações, utilizaram-se o questionário do Perfil do 

Estilo de Vida Individual. A análise dos dados foi realizada mediante a estatística 

descritiva. Pelas respostas apresentadas, verificou-se que, em relação ao Perfil 

do Estilo de Vida Individual, a população analisada apresentou os seguintes 

resultados: perfil negativo para nutrição e atividade física; e perfil positivo para 

comportamento preventivo, relacionamento social e controle do stress. 

Considerando o objetivo, a amostra e os resultados do presente trabalho, 

sugere-se uma maior conservação de hábitos alimentares adequados, e 

regularidade em atividade física. Com este estudo ficou evidente a necessidade 

de planejar metas para melhoria de Qualidade de Vida. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: MUDANÇA DE HÁBITOS E QUALIDADE DE VIDA PARA O 

PROFESSOR 

Palavras-chave: Qualidade de Vida; Atividade Física; Alimentação Saudável. 

Resumo: Este caderno pretende contribuir como um instrumento de diagnóstico 

e alerta para professores, em relação ao seu estilo de vida. A intenção é de 

analisar o Perfil do Estilo de Vida Individual, bem como promover uma reflexão 

e ações que possam atuar no bem estar dos docentes, de forma a perceberem 

a influência desse processo na qualidade de vida e a possível interferência dos 

resultados nas práticas de suas atividades profissionais. Este estudo propõe 

discutir a prática da atividade física aliada a alimentação saudável, levar o 

docente a refletir sobre sua vivência e planejar metas para melhoria de qualidade 

de vida.  As atividades a serem desenvolvidas visam coletar informações 

quantitativas e qualitativas que poderão favorecer a autoconfiança, a motivação 

pessoal e profissional, que segundo Nahas, (2000) “O ESTILO DE VIDA 



corresponde ao conjunto de ações habituais que refletem as atitudes, valores e 

oportunidades das pessoas. Estas ações têm grande influência na saúde geral 

e qualidade de vida de todos os indivíduos.” . 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: SANDRA REGINA GONCALVES 

ORIENTADOR: Lucinar Jupir Forner Flores 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: OS JOGOS DE OPOSIÇÃO COMO POSSIBILIDADE PARA O 

TRABALHO PEDAGÓGICO DO CONTEÚDO LUTA 

Palavras-chave: Luta. Jogos de oposição. Educação Física. Ensino 

Fundamental. 

Resumo: Este artigo é resultado de trabalho desenvolvido junto ao Programa de 

Desenvolvimento Educacional da SEED/PR, na área de Educação Física. A 

temática partia da problemática das dificuldades apresentadas ao profissional de 

Educação Física quanto ao trabalho com lutas, previsto nas propostas 

pedagógicas e nas Diretrizes e Parâmetros Curriculares. Num primeiro momento 

de desenvolvimento do projeto, construíram-se noções teóricas sobre o 

conteúdo “Luta” e chegou-se à percepção de que, teórica, metodológica e 

pedagogicamente, o ideal seria o trabalho com os jogos de oposição, pois os 

mesmos viabilizariam a percepção da luta como atividade humana, bem como 

se concretizariam com maior efetividade na realidade escolar. Por isso, 

desenvolveu-se unidade didática que lançou mão de atividades teóricas e 

práticas junto a alunos de 6º Ano da Escola Estadual da Cango de Francisco 

Beltrão – PR. As atividades foram desenvolvidas e os resultados, expressos 

neste artigo, se mostraram satisfatórios ao atingir, mesmo que parcialmente, os 

objetivos inicialmente propostos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Os jogos de oposição como possibilidade para o trabalho pedagógico das 

lutas. 

Palavras-chave: Jogos de Oposição; Lutas; Habilidades Físicas 



Resumo: As lutas estão presentes em nossas vidas desde os primórdios, seja 

pela sobrevivência, por território ou para adquirir ou preservar direitos, tendo esta 

palavra diversas conotações. Porém na Educação Física ela é vista como 

modalidade esportiva, e como tal deve ser trabalhada em nossas aulas, não 

apenas do ponto de vista das técnicas específicas de cada modalidade, mas 

como mais uma opção para o desenvolvimento integral do indivíduo. Esta 

produção didática irá usar como base os jogos de oposição para trabalhar a luta, 

segundo SOUZA JUNIOR e SANTOS (2011) “Durante a vivência dos jogos de 

oposição a criança estará sendo estimulada a trabalhar ao aspectos cognitivos, 

sócio-afetivos e motores”. Desta forma a atividade visa contribuir para o 

desenvolvimento integral do aluno. Esta unidade didática abordará a luta através 

de debates, discussões e conhecimentos sobre a história e filosofia das lutas e 

nas aulas práticas serão usados os preceitos metodológicos dos jogos de 

oposição, ou seja, como afirmam SOUZA JUNIOR e SANTOS (2011) “Dentre a 

classificação dos jogos de oposição podemos classificá-los em três grandes 

grupos: Jogos que aproximam os combatentes, Jogos que mantêm o adversário 

á distância e Jogos que utilizam um instrumento mediador.” Esta será a base 

para o desenvolvimento do meu trabalho prático das lutas. Serão utilizados 

materiais multimídia, impresso (revistas, textos, jornais), sucata para confecção 

de materiais alternativos, cordas, arcos, colchonetes, para o desenvolvimento da 

unidade didática proposta, tornando as aulas diversificadas e interessantes, 

estimulando o aprendizado e a interação dos educandos com seus pares e 

professores. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: SANDRA REGINA LUNARDELLI BARICHELLO 

ORIENTADOR: Carla Cristiane da Silva 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  
Título: Dificuldades e Alternativas para Professores de Educação Física no 

Desenvolvimento do Conteúdo Dança no Ensino Médio 

Palavras-chave: dança;educação física;ensino médio 



Resumo: Este estudo buscou identificar a percepção de professores de 

Educação Física em relação ao conteúdo Dança nas suas aulas no ensino 

médio, suas dificuldades e alternativas metodológicas. Os dados apontam para 

questões relativas à formação dos profissionais, os encaminhamentos 

metodológicos do conteúdo, as dificuldades quanto a métodos, 

instrumentalização profissional, motivação e recursos. Focou-se a dificuldade no 

ensino da dança pelos profissionais da Educação Física e as alternativas para 

facilitar seu desenvolvimento. A metodologia constou de entrevista individual 

com roteiro de questionamentos quantitativo / qualitativo relacionado ao 

desenvolvimento do conteúdo dança durante as aulas de Educação Física, e os 

dados dos professores, comparado às respostas dos alunos na discussão. Os 

resultados indicam a necessidade de aprofundar as discussões, e apontam para 

um encaminhamento metodológico de aceitação pelos profissionais para que a 

dança se efetive neste nível de ensino. Os relatórios finais após a intervenção 

destacam a utilização das atividades de Ritmo, Dança Circular e Método de 

Dança Criativa como mais viáveis que as Danças folclóricas e populares nas 

aulas do ensino médio pelos professores de educação física. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Dança Escolar:Possibilidades e Alternativas 

Palavras-chave: dança;escolar; 

Resumo: as aulas de educação fisica do donteúdo dança para professores que 

nem sempre tveram na sua formação,compartilham com alunos anseios e 

expectativas diversas sobre este conteudo estruturante.Possibilidades e 

alternativas na perspectiva escolar para que o acesso a este conteudo seja 

garantido e o profissional sinta-se seguro na sua intervenção como professor. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: SARA INOCENCIO VAZ SILVA 

ORIENTADOR: Sonia Regina Merege 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  
Título: Avaliação da Aprendizagem como Potencial Criativo de Qualquer Vida 



Palavras-chave: Conhecimento; Avaliação da Aprendizagem; Interação; 

Autonomia; Qualidade de Vida 

Resumo: O presente trabalho na disciplina de Educação Física evidencia que a 

área de estudo em questão, atualmente, vem alicerçando o conhecimento 

científico nos aspectos pessoal, profissional, científico e social. Oportunizamos 

o trabalho com atividades diversificadas e estratégias adequadas para que os 

alunos da Educação de Jovens e Adultos – EJA possam usufruir da cultura 

corporal e dela se apropriarem. Foram efetivadas formas de avaliar as ações 

pedagógicas por meio de um processo de interação entre professor e alunos. 

Foram abordados aspectos históricos da avaliação da aprendizagem para a 

compreensão da produção teórica e contemporânea da disciplina de Educação 

Física objetivando o que se produz e se adéqua ao presente, como também em 

diferentes formas de realizar a prática avaliativa de uma forma mais humana. A 

mediação do docente apresentou-se como fundamental para garantir que a 

avaliação permeasse todo o processo de ensino e aprendizagem. O 

conhecimento não pode perder a dimensão social de tornar esses alunos mais 

capazes de agir de forma autônoma e independente para reagir a imposições 

que os impedem de escolher o que mais está vinculado à sua realidade, ao seu 

contexto social, sempre em busca de conquistas significativas e qualitativas para 

sua vida pessoal e social. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Avaliação da aprendizagem como potencial criativo de qualidade de vida 

Palavras-chave: Avaliação; aprendizagem; processo; interação. 

Resumo: Nesta unidade didática apresentamos atividades diversificadas e 

estratégias adequadas para que os alunos da Educação de Jovens e Adultos – 

EJA possam usufruir da cultura corporal e dela se apropriarem. Abordar aspectos 

históricos da avaliação da aprendizagem e analisar conceitos será uma das 

estratégias para a compreensão da produção teórica e contemporânea da 

disciplina de Educação Física objetivando o que de mais recente vem se 

produzindo e se adequando ao presente momento histórico em termos de 

conceitos e em diferentes formas de avaliar as ações pedagógicas num processo 

de interação entre professores e alunos. A mediação do docente se fará presente 

para garantir que a avaliação permeie todo o processo de ensino e 



aprendizagem considerando os eixos fundamentais da EJA: Cultura, Trabalho e 

Tempo. O conhecimento não pode perder a dimensão social de tornar esses 

alunos mais capazes de agir de forma autônoma e independente reagindo a 

imposições que os impedem de escolher o que mais está vinculado à sua 

realidade, ao seu contexto social para criar possibilidades de tornar a 

participação dos alunos adultos mais expressiva na disciplina em questão, 

sempre em busca de conquistas mais significativas e qualitativas para sua vida 

pessoal e social. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: SEBASTIAO CORDEIRO DE AMORIM 

ORIENTADOR: Luiz Silva Santos 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM DO 

FUTSAL FEMININO 

Palavras-chave: Educação física escolar; futsal Feminino; preconceito. 

Resumo: O futsal feminino tem apresentado uma tendência expressiva de 

crescimento dentro do ambiente escolar, mas também conflitos e preconceitos 

pelos praticantes do sexo masculino, por isso o tema de estudo foi centrado 

nesta modalidade.O estudo teve como objetivo contribuir com a melhoria das 

relações interpessoais no ambiente escolar, através de pesquisa de campo, 

diagnóstica, qualitativa, onde se observou e analisou o significado destas 

manifestações. Foi utilizada uma metodologia teórico-prática, visando atender as 

necessidades do ensino aprendizagem, respeitando a individualidade biológica, 

auxiliando no conhecimento social e cultural ao qual o indivíduo está inserido. A 

amostra foi composta por alunos do sexo feminino do 6º e 7º anos do ensino 

fundamental. As ações deste objeto de estudo minimizaram o preconceito e o 

índice de conflitos entre meninos e meninas o que proporcionou o aumento da 

participação e da satisfação das alunas nas aulas de Educação Física, 

atendendo de forma satisfatória o desenvolvimento das capacidades bio-psico-

motoras das mesmas. 

 



Produção didático-pedagógica 
Título: METODOLOGIA DE ENSINO-APRENDIZAGEM DO FUTSAL 

FEMININO 

Palavras-chave: EDUCAÇÃO FÍSICA; FUTSAL FEMININO; 

INTERDISCIPLINARIDADE 

Resumo: O futsal por ser uma modalidade esportiva muito bem aceita no meio 

escolar apresenta uma tendência expressiva de crescimento por praticantes do 

sexo feminino. Porém existem muitos preconceitos e conflitos entre meninos e 

meninas nas aulas de Educação Física. Por isso, uma metodologia de ensino 

adequada para o sexo feminino poderá com suas ações contribuir para amenizar 

esses índices. Esse estudo tem como objetivo contribuir com a melhoria das 

relações interpessoais no ambiente escolar, através de uma metodologia de 

ensino-aprendizagem, que possa aumentar a participação e a satisfação dos 

alunos nas aulas de Educação Física. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: SELMA FIORAZE DA SILVA 

ORIENTADOR: Carla Cristiane da Silva 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  
Título: Postura e suas indicações durante a infância e a adolescência 

Palavras-chave: Adolescência. Desvios posturais. Avaliação comportamental. 

Resumo: A observação diária da postura corporal dos alunos no ambiente 

escolar, com base nos estudos científicos, constatou-se que a maioria dos 

adolescentes da 8ª série do ensino fundamental não apresentava hábitos 

posturais considerados saudáveis. Este estudo teve o objetivo de avaliar, 

identificar os desvios posturais e saber como estava a saúde da coluna vertebral 

dos 30 educandos avaliados da 8ª série B (nono ano) do Ensino Fundamental 

do Colégio Estadual Prof. Silvio Tavares, na cidade de Cambará-PR. E para 

tanto verificar a postura adotada dos mesmos frente ao mobiliário escolar e nas 

diversas atividades diárias. O trabalho foi desenvolvido através de uma avaliação 

postural diagnóstica, por um profissional competente da área, utilizando fichas 

avaliativas individuais. A partir dos resultados obtidos constatou-se que as 



alterações posturais estão presentes na maioria dos alunos avaliados ou por 

cifose, ou lordose, ou escoliose como desvios significativos na coluna vertebral. 

Verificou-se acentuada ocorrência de escoliose, em ambos os sexos. Conclui-se 

que é de fundamental importância a intervenção da escola e do profissional da 

Educação Física, atuando positivamente de forma que venha a prevenir futuros 

problemas de saúde, orientando-os com eficiência, a fim de combater o 

aparecimento de alterações posturais músculo-esqueléticas e mudanças de 

comportamento relacionadas aos hábitos inadequados de postura, frente ao 

mobiliário escolar e às tarefas cotidianas. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Postura e suas indicações durante a infância e a adolescência 

Palavras-chave: Postura corporal; Infância; Adolescência; Desvios. 

Resumo: Objetiva-se com este projeto avaliar e identificar os desvios posturais 

em adolescentes – estudantes da 8ª série do ensino fundamental. A intervenção 

postural preventiva oportuniza conhecer, refletir e transformar a ótica de seu 

próprio corpo a fim de não só adotar uma postura correta, como também 

reconhecer como a melhor maneira de distribuir a sobrecarga do corpo com o 

menor esforço possível, pelo qual é submetido às atividades diárias. Este 

trabalho apresenta, na sequência, um material didático pedagógico como 

subsídio para o professor da Educação Básica; principalmente o profissional de 

Educação Física, que deve atender frequentemente a educação postural dos 

alunos, prevenir futuros problemas de saúde, orientando-os com eficiência, a fim 

de combater o aparecimento de alterações posturais músculo-esqueléticas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: SERGIO LUIZ HERKERT 

ORIENTADOR: ARESTIDES PEREIRA DA SILVA JUNIOR 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: Jogos Cooperativos: Uma Ferramenta Contra o Desinteresse dos Alunos 

nas Aulas de Educação Física no Ensino Fundamental 

Palavras-chave: Jogos; Motivação; Professor; Aluno 



Resumo: O objetivo do presente estudo é apresentar através de um relato de 

experiência os resultados do projeto de intervenção denominado “Jogos 

Cooperativos: uma ferramenta contra o desinteresse dos alunos nas aulas de 

Educação Física no Ensino Fundamental” realizado no Colégio Estadual Jardim 

Porto Alegre, no município de Toledo - Paraná.Na implementação do projeto 

participaram 122 alunos de quatro turmas (5ª, 6ª, 7ª e 8ª série) do Ensino 

Fundamental, sendo 64 do sexo masculino e 58 do sexo feminino. Além da 

exposição do relato de experiência, neste artigo serão apresentados resultados 

com base em dois questionários aplicados aos alunos, sendo um antes e o outro 

depois da implementação. Além da exposição do relato de experiência, neste 

artigo serão apresentados resultados com base em dois questionários aplicados 

aos alunos, sendo um antes e o outro depois da implementação. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Vivencias Cooperativas para as aulas de Educação Física no Ensino 

Fundamental 

Palavras-chave: Educação Física; Jogos Cooperativos; Ensino Fundamental. 

Resumo: Mesmo com as inúmeras contribuições e benefícios comprovados que 

a prática da Educação Física escolar proporciona na vida das crianças e 

adolescentes, não têm sido suficiente para motivá-los à prática das aulas, 

principalmente nos anos finais do Ensino Fundamental, fase em que estes 

indivíduos estão passando pela adolescência. Desta forma, um conteúdo que 

vêm se demonstrando eficaz nas aulas de Educação Física são os jogos 

cooperativos. Os jogos cooperativos são jogos com uma estrutura alternativa 

onde os participantes jogam uns com os outros, ao invés de uns contra os outros. 

Portanto, a pedagogia dos jogos cooperativos é apoiada em três dimensões de 

ensino aprendizagem: vivência, reflexão, transformação. Desta forma, o objetivo 

desta Unidade Didática é apresentar aos professores de Educação Física e/ou 

alunos diversas possibilidades de vivências de atividades e jogos cooperativos 

para serem desenvolvidas nas aulas de Educação Física do Ensino 

Fundamental. Para melhor entendimento, esta Unidade Didática será dividida 

em duas partes, sendo a primeira direcionada a apresentação das atividades 

cooperativas e a segunda aos jogos cooperativos. A apresentação das vivências 

seguirá a seguinte estrutura: nome da atividade, objetivo(s), local, materiais, 



desenvolvimento e avaliação da atividade. Esta Unidade Didática apresenta uma 

oportunidade de aplicar na prática atividades cooperativas com alunos da 5ª, 6ª, 

7ª e 8ª série do Ensino Fundamental. Neste contexto, esta unidade pode ajudar 

muito os profissionais de Educação Física que buscam nas atividades 

cooperativas estratégias em suas aulas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: SIDINEIVA GONCALVES DE LIMA 

ORIENTADOR: Raphael Goncalves de Oliveira 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  
Título: O Jogo de Xadrez como ferramenta para a emancipação do indivíduo. 

Palavras-chave: Xadrez; Emancipação; Educação Física 

Resumo: O presente artigo integra o Programa de Desenvolvimento 

Educacional (PDE) da Secretaria Estadual de Educação do Paraná (SEED) e 

tem como objetivo utilizar o Jogo de Xadrez como ferramenta que contribua para 

a formação de indivíduos emancipados. A Educação Física deve proporcionar 

ao aluno momentos onde desenvolva a imaginação, o raciocínio, a 

solidariedade, a disciplina, e a interação social; elementos tão importantes para 

a formação dos sujeitos históricos. Na intervenção proposta neste trabalho, o 

aluno contextualizou a origem do Xadrez, bem como suas regras e partidas de 

forma crítica, elencando as correlações de forças existentes no jogo e 

possibilidades de elaboração de novas regras, numa perspectiva de 

interpretação da sociedade em que vive. A perspectiva de interpretar sua própria 

realidade, seu cotidiano e poder inferir, modificando de forma significativa no 

meio onde vive, contribuindo assim para a construção de uma sociedade mais 

justa e com oportunidade para todos e todas. Observou-se que após as 

atividades desenvolvidas nas aulas de Educação Física, foi possível perceber a 

mudança de pensamento do aluno com relação à sociedade e suas relações de 

força; e a partir disso poder modificar suas ações. Os alunos demonstraram, 

após responder um questionário investigativo, as interpretações que se fazem 

necessárias, para compreenderem a sociedade na sua totalidade, podendo 

intervir neste processo. 



 
Produção didático-pedagógica 
Título: O Jogo de Xadrez como ferramenta para a emancipação do indivíduo. 

Palavras-chave: Xadrez; Emancipação; Educação Física 

Resumo: RESUMO: O presente Projeto de Intervenção que integra o Programa 

de Desenvolvimento Educacional (PDE) da Secretaria Estadual de Educação do 

Paraná, tem por objetivo utilizar o Jogo de Xadrez como ferramenta para a 

formação do caráter emancipador do educando. A Educação Física deve 

proporcionar ao aluno momentos onde desenvolva a imaginação, o raciocínio, a 

solidariedade, a disciplina e a interação social elementos importantes para a 

formação de sujeitos-históricos capazes de atuar de maneira responsável e 

crítica na sociedade em que vivem. Sendo assim, temos nesta modalidade 

esportiva, o Xadrez, conteúdo para o trabalho destes aspectos. O aluno irá 

contextualizar a origem do Xadrez, bem como suas regras e partidas de forma 

crítica, elencando as correlações de força existentes no jogo e possibilidades de 

elaboração de novas regras, numa perspectiva de interpretação também da 

subjetividade e implicitude constantes nas relações de entre classes sociais. Ser 

capaz de interpretar a sua própria realidade, o seu cotidiano e poder inferir, 

modificando de forma significativa o meio onde vive contribuindo para a 

construção de uma sociedade mais justa e com oportunidade para todos e todas. 

Para tanto norteamos nosso trabalho pelas Diretrizes Curriculares de Educação 

Física do Estado do Paraná, documento com base no materialismo-histórico-

dialético. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: SILMARA ALVES DA SILVA 

ORIENTADOR: Maria Regina Ferreira da Costa 

IES:  UFPR 

Artigo  
Título: Meninas e meninos: uma experiência coeducativa no futsal 

Palavras-chave: relações de gênero; futsal; coeducação 

Resumo: O presente artigo trata da experiência desenvolvida no Programa de 

Desenvolvimento Educacional (PDE-2010) enfocando as aulas coeducativas no 



conteúdo futsal. Esta experiência foi desenvolvida em cinco etapas: 1) 

Concepção de gênero: problematização e discussão do painel humano 

(feminino/masculino); 2) Análise das representações do feminino e masculino; 3) 

Experiências com o futsal e discussões de filme e vídeos; 4) Questionário sobre 

a sensação e opiniões dos/as alunos/as sobre a experiência; 5) Análise 

quantitativa e qualitativa da variabilidade das sensações vivenciadas. Tal 

experiência foi realizada com os/as alunos/as das 8ª séries/9ºano do Colégio 

Estadual Senhorinha de Moraes Sarmento, Município de Curitiba, Paraná. A 

fundamentação teórica foi respaldada nos estudos das relações de gênero como 

uma construção sócio-cultural do ser mulher e do ser homem. Podemos dizer 

que a experiência coeducativa possibilitou a integração dos/as alunos/as, 

oportunizando-lhes a compreensão de que o futsal não tem sexo. Portando, com 

a prática as meninas não se tornaram masculinizadas e os meninos que não 

praticam esta modalidade, não foram considerados afeminados. Entretanto, 

cabe ao professor/a um olhar atento às práticas cotidianas consideradas 

naturais, pois há de se desconfiar das naturalizações e entender que estas são 

construções históricas e sociais que podem ser modificadas no sentido do 

empoderamento dos meninos e das meninas. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Vamos jogar fustal, meninos e meninas? Uma proposta de co-educação 

nas aulas de Educação Física 

Palavras-chave: relações de genero; estereótipos; futsal; co-educação 

Resumo: Neste caderno pedagógico tem como finalidade apoiar o trabalho 

docente no tocante a temática de gênero/sexualidade, por meio de atividades 

que propicie a discussão das questões de gênero indagando junto aos discentes 

a possibilidade de novo olhar em relação ao futsal. As atividades propostas estão 

divididas em quatro unidades didáticas iniciando pelas concepções de gênero 

constituídas ao longo da história com a atividade do painel humano que os/as 

alunos/as colocarão a diferença entre o masculino e o feminino. Logo em seguida 

será contextualizada as identidades de gênero e sexo genereficadas no 

ambiente familiar e escolar, por meio de um questionário respondido pelo 

responsável e pelo aluno/a, com o intuito de verificar a construção da identidade 

do sujeito. Na seqüência será trabalhado trechos dos filmes “Gracie” e “Ela é o 



cara”, para que os/as alunos/as problematizem as questões relacionadas a 

discriminação do sexo feminino no tocante ao futsal, as dificuldades e aceitação 

da sociedade. A última unidade está dividida em duas partes: a primeira envolve 

as vivências práticas dos gestos técnicos do futsal e a segunda o jogo 

propriamente dito de futsal entre meninos e meninas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: SILVANA MARA MARTINS ROCHA 

ORIENTADOR: ELIANE JOSEFA BARBOSA DOS REIS 

IES:  Faculdade Estadual de Educaçãos, Ciências e Letras de Parana 

Artigo  
Título: A IMPORTÂNCIA DOS JOGOS COOPERATIVOS COMO 

INSTRUMENTO PEDAGÓGICO PARA O DESENVOLVIMENTO E 

APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 

Palavras-chave: Jogos Cooperativos; Instrumento Pedagógico; Educação 

Física Escolar. 

Resumo: O objetivo deste artigo foi favorecer o processo de desenvolvimento e 

aprendizagem dos alunos (as), tendo os jogos cooperativos como instrumento 

pedagógico na prática da disciplina de Educação Física Escolar. Foram 

realizados 08 (oito) encontros (oficinas pedagógicas), perfazendo um total de 32 

horas, para cumprimento das exigências do Programa de Desenvolvimento 

Educacional, da Secretaria de Estado da Educação do Paraná (PDE/PR). Como 

estratégias de ação a proposta teve embasamento em momentos diferenciados 

envolvendo a apresentação do conteúdo proposto aos alunos e problematização 

de situações por meio de diálogo e trocas; vivências práticas tendo os jogos 

cooperativos como instrumento de aprendizagem; avaliações subjetivas a partir 

das experiências vivenciadas. O estudo revelou que a introdução dos jogos 

cooperativos como conteúdo da disciplina de Educação Física escolar é de suma 

importância para a superação de uma prática tradicional do esporte competitivo 

na escola. Nessa perspectiva, o trabalho com os jogos cooperativos na 

Educação Física escolar surge como uma proposta efetiva para a 

superação/minimização dos muitos desafios encontrados pelos professores nas 

aulas. 



 
Produção didático-pedagógica 
Título: A importância dos jogos cooperativos como instrumento pedagógico para 

o desenvolvimento e aprendizagem na educação física escolar 

Palavras-chave: Educação Física; Jogos Cooperativos 

Resumo: Como atividade lúdica, os jogos cooperativos contribuem para a 

integração e expressão tanto individual quanto coletiva, em que os alunos 

exercitam a atenção, a percepção, a colaboração e a solidariedade. É também 

uma fonte de comunicação que contribui para o desenvolvimento da consciência 

individual e social. Portanto, a proposta de intervenção tem como objetivo 

favorecer o processo de desenvolvimento e aprendizagem dos alunos (as), 

tendo os jogos cooperativos como instrumento pedagógico na prática da 

disciplina de Educação Física escolar. A proposta será desenvolvida junto aos 

alunos (as) de uma 6ª série da Escola Estadual do Jardim Cruzeiro – Ensino 

Fundamental – Umuarama - Paraná, tendo os jogos cooperativos como 

instrumento pedagógico na prática da disciplina de Educação Física Escolar. 

Considera-se que a seleção de qualquer conteúdo de ensino e aprendizagem na 

escola, antes de privilegiar a sua estrutura lógica interna precisa considerar a 

importância da prática social e também o papel desempenhado pelo conteúdo 

abordado no desenvolvimento e aprendizagem das capacidades intelectuais dos 

educandos. Assim sendo, a proposta contribuirá para o ensino e aprendizagem 

na Educação Física escolar ao vincular a prática pedagógica a uma relação mais 

humana como a proposta pelos jogos cooperativos, considerando cada sujeito 

em sua singularidade, com sua trajetória e história pessoal. O trabalho com jogos 

cooperativos oferecerá aos alunos oportunidades de atuação na construção da 

sua socialização, apropriando-se dos conhecimentos em Educação Física 

Escolar, não apenas interiorizando-os, mas participando da sua produção 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: SILVANA REGINA FERNANDES 

ORIENTADOR: CARLOS ALEXANDRE MOLENA FERNANDES 

IES:  Faculdade Estadual de Educaçãos, Ciências e Letras de Parana 

Artigo  



Título: Ginástica Geral na Escola: Um conteúdo possível de ser ensinado nas 

aulas de Educação Física 

Palavras-chave: Ginástica Geral, subsídeos teóricos-práticos, educação física 

escolar 

Resumo: Esse artigo é resultado de uma experiência pedagógica desenvolvida 

no Programa de Desenvolvimento Educacional, da Secretaria de Estado da 

Educação do Paraná (PDE/PR), com o objetivo de proporcionar subsídios 

teórico-práticos para o desenvolvimento de atividades com a ginástica geral nas 

aulas de Educação Física escolar, visando o desenvolvimento de uma prática 

contextualizada na 5ª série do Colégio Estadual Nestor Victor de Pérola - Paraná. 

A proposta teve embasamento em uma pesquisa qualitativa, descritiva, onde 

buscamos relatar uma experiência desenvolvida com 30 alunos de uma 5ª série 

do Colégio Estadual Nestor Victor - Pérola – Pr, realizada no decorrer de oito 

oficinas pedagógicas, perfazendo um total de 32 horas, no período de setembro 

a novembro de 2011.As oficinas envolveram explicitação oral, exposição de 

vídeos e textos fotocopiados, confecção e manipulação de materiais não-

tradicionais da ginástica, vivências e exploração da ginástica geral de forma 

individual e em grupo. Os dados foram organizados e transcritos em fichas que 

subsidiaram o relato das observações realizadas, em confronto com a literatura 

estudada. Concluiu-se a vivência com a ginástica geral na escola contribuiu para 

promover a efetiva interação professor-aluno. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: GINÁSTICA GERAL NA ESCOLA: POSSIBILIDADES DE ENSINO NAS 

AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

Palavras-chave: Ginástica Geral; Educação Física Escolar; Manifestaçao 

Corporal. 

Resumo: Dentre as diversas possibilidades de conteúdos a serem trabalhados 

na disciplina de Educação Física escolar, a ginástica geral é uma manifestação 

corporal pouco trabalhada nas escolas públicas. Contudo, apesar de se constituir 

em uma prática pouco desenvolvida, a ginástica vem ganhando seu merecido 

espaço no contexto escolar, por meio da iniciativa de alguns profissionais em 

diversificar suas aulas, propondo a ginástica como conteúdo escolar. Este 

trabalho, portanto, justifica-se ao apresentar uma proposta diferenciada de 



ensino e aprendizagem em educação Física Escolar, tendo a ginástica geral na 

escola como um conteúdo possível de ser ensinado aos alunos. Com isso, as 

possibilidades de movimento e expressão através da ginástica geral são 

diversas. O objetivo da proposta de intervenção é proporcionar subsídios teórico-

práticos para o desenvolvimento de atividades com a ginástica geral nas aulas 

de Educação Física escolar, visando o desenvolvimento de uma prática 

contextualizada na 5ª série do Colégio Estadual Nestor Victor de Pérola – 

Paraná. As estratégias de ação junto aos alunos contemplarão os subsídios 

teórico-práticos necessárias à compreensão da temática ginástica geral. As 

atividades desenvolvidas contribuirão para criar oportunidades e contato com as 

atividades de ginástica geral nas aulas de Educação Física. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: SILVANA RODRIGUES ROSSI DA MATA 

ORIENTADOR: CARLOS ALEXANDRE MOLENA FERNANDES 

IES:  Faculdade Estadual de Educaçãos, Ciências e Letras de Parana 

Artigo  
Título: DANÇA NA ESCOLA: por que o desinteresse? 

Palavras-chave: Dança; escola; desinteresse; autoconfiança. 

Resumo: Com o intuito de verificar quais motivos tem levado nossos alunos ao 

possível desinteresse pela dança, após a verificação de problemas constatados 

na aplicação efetiva desse conteúdo dentro do contexto escolar é que houve a 

necessidade de realizar tal pesquisa. Sabe-se a relevância que a dança tem em 

diversos aspectos, dentre eles a autoestima, autoexpressão e autoconfiança. 

Nesse sentido o referido estudo é resultado de uma pesquisa descritiva do tipo 

transversal realizada com dezenove alunos do período da tarde no Colégio 

Estadual Malba Tahan, onde foi aplicado um questionário semiestruturado 

(instrumento de avaliação) buscando verificar possíveis causas do desinteresse 

pela dança, na sequência desenvolveu-se um trabalho de intervenção onde 

dados foram levantados na busca de melhor entender o que acontece no interior 

da escola, relacionado ao conteúdo da Dança. 

 
Produção didático-pedagógica 



Título: Dança na escola: por que o desinteresse? 

Palavras-chave: Escola; Cultura; Dança; desinteresse 

Resumo: Será proposto ao aluno a análise de momentos históricos da dança 

para que haja compreensão significativa da importância que a mesma teve o 

longo da história da humanidade. O contato com diferentes culturas, a vivência 

de alguns ritmos bem como o papel da dança na atualidade também fazem parte 

da proposta desse material. Pretende-se auxiliar professores que desejam iniciar 

um trabalho de dança em sua escola com textos e atividades direcionadas aos 

alunos do Ensino Médio. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: SILVIA BRITO DE FARIAS 

ORIENTADOR: SERGIO ROBERTO ADRIANO PRATI 

IES:  Faculdade Estadual de Educaçãos, Ciências e Letras de Parana 

Artigo  
Título: A influência da prática do xadrez na capacidade de raciocínio de 

escolares do ensino fundamental 

Palavras-chave: Educação física, jogo, xadrez, raciocínio 

Resumo: A presente pesquisa propôs investigar se através da prática do xadrez, 

os alunos conseguem melhorar sua capacidade de raciocinar e 

consequentemente se beneficiar do desenvolvimento dessa e de outras 

habilidades que o xadrez desenvolve, no processo ensino-aprendizagem, como 

também promoveu a reflexão a respeito da importância do raciocínio, a fim de 

estimular mudanças de atitude e comportamento 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A prática do xadrez contribuindo para melhorar a capacidade de 

raciocinar dos alunos 

Palavras-chave: Xadrez - raciocínio - reflexão 

Resumo: Diante de um quadro desfavorável ao ensino que é a falta de interesse 

e dificuldade dos alunos na realização das atividades escolares, este projeto 

propõe investigar se através da prática do xadrez, os alunos conseguem 

melhorar sua capacidade de raciocinar e consequentemente se beneficiar do 



desenvolvimento dessa e de outras habilidades que o xadrez desenvolve, no 

processo ensino-aprendizagem. Além do ensinamento do xadrez, serão 

realizadas atividades que promovam a reflexão sobre a importância do raciocínio 

, buscando-se também estimular mudanças de atitude, e através desta beneficiar 

a aprendizagem. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: SILVIO REYNALDO REMUNDINI 

ORIENTADOR: Vanildo Rodrigues Pereira 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: INICIAÇÃO AO JOGO DE XADREZ COMO INSTRUMENTO DE 

DESENVOLVIMENTO DA CONCENTRAÇÃO, ATENÇÃO E APRENDIZAGEM 

Palavras-chave: xadrez, ensino, atenção, concentração. 

Resumo: O presente estudo teve como objetivo proporcionar aos alunos, um 

maior tempo para a prática do jogo de xadrez voltado para o desenvolvimento 

da atenção e concentração. Foi desenvolvido numa escola pública estadual da 

cidade de Mandaguaçu – Pr, e contou com a participação de 16 alunos da 5ª 

série do ensino fundamental. Os instrumentos utilizados foram: teste d2, para 

avaliar os níveis de atenção e concentração; um programa de ensino- 

aprendizagem do xadrez, elaborado especialmente para o estudo e a prática da 

modalidade. Com a realização do teste d2 final e o compromisso dos alunos na 

realização das atividades proposta, obteve-se níveis superiores aos iniciais na 

capacidade de concentração e atenção voltada para a aprendizagem. Assim 

torna-se possível concluir que houve influência da iniciação ao xadrez sobre o 

desenvolvimento da concentração e atenção para a sua aprendizagem no grupo 

de estudado. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Iniciação ao jogo de xadrez como instrumento no desenvolvimento da 

aprendizagem, atenção e concentração 

Palavras-chave: xadrez escolar; aprendizagem; atenção;concentração. 



Resumo: Xadrez escolar Iniciação ao jogo de xadrez como instrumento de 

desenvolvimento da atenção e concentração. O presente projeto tem por objetivo 

de proporcionar aos alunos da sala de apoio a aprendizagem da 5ª séerie um 

maior tempo para a prática do jogo de xadrez voltado no desenvolvimento 

atenção e concentração. O projeto tem como obejetivos: Proporcionar aos 

alunos, do recurso um maior tempo para a prática do jogo de xadrez, organizar 

um programa de ensino aprendizagem de xadrez com vistas ao desenvolvimento 

da atenção e concentração, avaliar o processo dos alunos envolvidos. O material 

didático é composto por: história, lendas, vários aspectos do xadrez, benefícios 

do xadrez, tabuleiro, como iniciar um partida, letra de música para o xadrez, 

movimentos especias, movimentos e capturas das peças, roque e roque gigante, 

en passant. Todo o trabalho que se refere as peças, serão demonstrados através 

de diagramas e explicações. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: SIMONE LOPES DE SOUZA 

ORIENTADOR: Decio Roberto Calegari 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: VOLEIBOL: PRÁTICA DE ESPORTE E CIDADANIA 

Palavras-chave: Educação Física; Esporte; Voleibol. 

Resumo: O artigo relata os resultados e discussões bem como o processo de 

aplicação das atividades de implementação pedagógica desenvolvida no Colégio 

Estadual Padre Antônio Vieira de Engenheiro Beltrão através de um trabalho 

com a prática de esportes, especificamente o voleibol, com alunos do 1º ano do 

Ensino Médio. A intervenção pedagógica teve como objetivo geral reconhecer a 

importância do esporte nas aulas de educação física escolar para a melhoria das 

relações interpessoais, no resgate da satisfação e do prazer e na formação da 

cidadania e como objetivos específicos a proposta procurou ampliar a 

participação e o envolvimento dos alunos nas aulas de educação física; 

promover a socialização e interação entre os alunos melhorando as relações 

interpessoais; resgatar valores como respeito, solidariedade e espírito de equipe 

tendo se em vista a formação para a cidadania; resgatar a satisfação e o prazer 



nas aulas de Educação Física através da prática do esporte; compreender as 

regras do esporte Voleibol de forma teórica e prática; reconhecer a possibilidade 

de se praticar Voleibol como opção de lazer. Ao final da implementação houve 

uma mudança significativa do conhecimento dos alunos sobre voleibol e 

melhoria das relações interpessoais, além do resgate da satisfação e do prazer. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Voleibol: Prática de Esporte e Cidadania 

Palavras-chave: Voleibol; Interação Social; lazer 

Resumo: Este Material Didático tem como objetivo apresentar um trabalho 

teórico e prático com esporte nas aulas de educação física escolar, 

especificamente o voleibol, visando a melhoria das relações 

interpessoais,procurando o resgate da satisfação e do prazer e a formação da 

cidadania. O material está proposto para ser e será realizado com os alunos do1º 

ano do Ensino Médio doColégio Padre Antonio Vieira de Engenheiro Beltrão, 

Paraná. Trata-se de um trabalho pedagógico a partir de estudos teóricos e 

práticos com os alunos, procurando-se ampliar a participação e o envolvimento 

dos mesmos nas aulas de educação física; promovendo a socialização e 

interação melhorando as relações interpessoais;resgatando valores como 

respeito, solidariedade e espirito de equipe tendo se em vista a formação para a 

cidadania; resgatando também a satisfação e o prazer nas aulas de educação 

física através da prática do esporte; proucurando-se compreender as regras do 

esporte Voleibol de forma teórica e prática e reconhecendo a possibilidade de se 

praticar voleibol como opção de lazer. Com o desenvolvimento deste Material 

Didático espera-se que ocorra o despertar do interesse dos alunos por este 

esporte e a melhoria da qualidade de ensino. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: SONIA MAYUMI OGAWA 

ORIENTADOR: Matheus Amarante do Nascimento 

IES:  UEL 

Artigo  



Título: Capoeira: Praticando e Construindo Valores Morais nas Aulas de 

Educação Física Escolar 

Palavras-chave: Capoeira; Valores Morais; Educação Física Escolar 

Resumo: O presente trabalho teve como objetivo demonstrar como o ensino da 

capoeira pode contribuir para a formação do cidadão, assim como para 

diminuição dos índices de violência na escola, construindo valores morais que 

norteiam o bom relacionamento interpessoal. Diante da frequência de problemas 

disciplinares vivenciados na escola pública buscou-se na capoeira uma forma de 

superar estes problemas, por sua identificação. Ao longo de três meses foram 

desenvolvidas atividades práticas e teóricas sobre a história, fundamentos, 

regras, normas e ensinamentos filosóficos da capoeira, enfatizando, 

demonstrando e vivenciando valores como respeito, tolerância, solidariedade, 

paciência, justiça, entre outros. Para tanto, foi utilizado como recurso um material 

multimídia e uma apostila. A análise ao final das unidades proporcionou aos 

alunos expressarem suas opiniões, ouvir e respeitar a opinião dos outros. A 

presença do professor como mediador na solução dos conflitos é de suma 

importância, para que os alunos aprendam a lidar com os problemas. Os 

resultados foram significativos, pois houve uma melhora no comportamento da 

turma e o relacionamento passou a ser de forma mais pacífica, respeitosa e 

cordial. A capoeira constitui-se em uma ferramenta importante para desenvolver 

não somente as habilidades motoras, como também construir valores morais 

necessários ao exercício da cidadania. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Capoeira: Praticando e construindo valores morais nas aulas de 

Educação Física 

Palavras-chave: Capoeira; Valores Morais; Educação Física 

Resumo: Infelizmente, as escolas têm enfrentado diversos desafios no seu 

cotidiano, ocasionado muitas vezes, pela de falta de valores morais, que dificulta 

o relacionamento interpessoal entre os alunos, e que em determinadas 

situações, desestabilizam a harmonia no ambiente escolar, prejudicando o 

processo de ensino-aprendizagem. Diante destes problemas, aproveitamos a 

oportunidade no PDE para discutir e estudar sobre o assunto, buscando meios 

para melhorar o relacionamento interpessoal não só nas aulas de Educação 



Física, como na escola e na sociedade. Para tanto, seria importante escolher 

uma prática dinâmica, que despertasse a atenção dos alunos de nossa escola. 

Neste sentido, escolheu-se o conteúdo capoeira como meio de tentar construir 

com os alunos, valores morais importantes para a boa convivência na escola e 

na sociedade, contribuindo desta forma, para a formação integral do aluno. Para 

desenvolver este projeto serão apresentados e ensinados elementos básicos da 

capoeira, assim como os fundamentos filosóficos educacionais desta arte-luta, 

onde os alunos irão vivenciar também os movimentos e o jogo de forma 

contextualizada, dialogando e refletindo de forma crítica o conteúdo e as ações 

implementadas nas aulas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: STELLA MARIS COLETO BASSACO 

ORIENTADOR: Deiva Mara Delfini Batista Ribeiro 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: O ALONGAMENTO NA EDUCAÇÃO FÍSICA: uma ponte entre o Oriente 

e o Ocidente 

Palavras-chave: Alongamento; Saúde; Educação Física Escolar; Trabalho; 

Cultura 

Resumo: O objetivo deste trabalho foi o de estudar o alongamento nas 

perspectivas da cultura oriental e ocidental, relacionando com o elemento 

articulador saúde na Educação Física Escolar, trazendo-o como conteúdo de 

ensino da ginástica e especificamente, promover o acesso a este conhecimento 

aos alunos por meio de estudos e vivências. Metodologicamente, o estudo é de 

abordagem quantitativa, tipo pesquisa de campo (MINAYO, et al. 2002). Os 

resultados apontaram que a intervenção pedagógica, quando fundamentada e 

sistematizada pelo professor e pela escola pode promover o salto qualitativo dos 

alunos na apreensão do conhecimento, desde que seja dada as condições 

concretas para o professor fazer a mediação entre o conhecimento produzido e 

a apreensão deste pelo aluno. 

 
Produção didático-pedagógica 



Título: POSSIBILIDADES DO TRABALHO COM O ALONGAMENTO NAS 

PERSPECTIVAS ORIENTAL E OCIDENTAL. 

Palavras-chave: Alongamento; cultura; hamem; saúde. 

Resumo: Muitos foram os ganhos para o homem com a Revolução Tecnológica, 

que está levando para um estado de hipocinesia, devido às novas exigências 

destes trabalhos, deixando de executar atos simples como o espreguiçar . E para 

minimizar esta hipocinesia uma das atividades físicas que pode vir a compensar 

este estado são os exercícios de alongamento, estas atividades devem ser 

realizadas como um ato consciente, pois somente desta forma os três aspectos 

(físico, mental e emocional) necessários para o bem estar do homem serão 

contemplados. Diante disto a procura por trabalhos corporais alternativos vem 

aumentando a cada dia, e entre os trabalhos onde o alongamento consciente é 

a base destacamos o Tai-chi-chuan e o Yoga que são fundamentados na cultura 

oriental, e o Pilates e a Ginástica Laboral originados da cultura ocidental. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: SUELI CELEIDE DE SOUZA 

ORIENTADOR: Crisieli Maria Tomeleri Cogo 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: A Atuação da Educação Física Escolar dentro da prática corporal e 

ideológica do Break 

Palavras-chave: Hip Hop; Dança; Movimento Social 

Resumo: A educação atual reflete a busca objetiva na formação do ho mem 

crítico, transformador, capaz de desenvolver seu poten cial em busca de uma 

formação integral. Assim a dança a partir do entendimento de um elemento da 

cultura corporal, traz contribuições positivas, visto que suas vivências corporais 

e sociais podem favorecer a formação humana. Acredita-se que tal movimento 

possa proporcionar a inte gração dos alunos, buscando desenvolver suas 

capacidades e habilidades motoras, sociais, cognitivas e psíquicas, contribuindo, 

portanto, para que tal proposta, incutida de diferentes objetivos, possa cumprir 

com as novas tendências da Educação Física. O projeto tem como objetivo geral 

discu tir a contribuição do Break na formação crítica reflexiva e humanista, 



proporcionando aos alunos a oportunidade de vivenciar uma cultura corporal que 

apresenta como forma de expressão uma crítica sob a realidade escolar. 

Trabalhar com dança envolve diversos fatores, como o trabalho em grupo, 

entretenimento, coordenação motora, memorização, exploração sensitiva e a 

expressão em que cada corpo representa diante da ocasião. A dança 

contemporânea, por sua vez, foi aquela que surgiu no século XX, apresentando 

técnicas, sistemas e métodos específicos, com modificações nas posições de 

base, deixando de lado a questão estética, preocupando-se principalmente com 

a transmissão de sentimentos e a improvisação, Dentre os diversos estilos das 

danças atuais, evidenciam-se aqui as características da cultura hip-hop, e mais 

a frente especificamente o Break que é um estilo de dança de rua, parte da 

cultura do Hip-Hop criada por afro-americanos e latinos. Este trabalho apresenta 

estratégias de ação que serão aplicadas na escola. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A Atuação da Educação Física Escolar dentro da prática corporal e 

ideológica do Break 

Palavras-chave: Hip Hop; Dança; Movimento Social 

Resumo: Nessa perspectiva, observa-se que a dança a partir do entendimento 

de um elemento da cultura corporal pode trazer contribuições positivas, visto que 

suas vivências corporais e sociais podem favorecer a formação humana. A 

dança é apresentada sob o entendimento, de elemento da cultura de movimento, 

podendo propiciar uma riqueza de vivências corporal e social, que favoreça a 

formação humana. Objetivo Geral: Discutir a contribuição do Break na formação 

crítica, reflexiva e humanista, proporcionando aos alunos a oportunidade de 

vivenciar uma cultura corporal que apresenta como forma de expressão uma 

crítica sob a realidade escolar. Objetivos Específicos: Evidenciar a utilização dos 

movimentos corporais como meio de protesto social; Mostrar como a Cultura Hip-

Hop pode ser um elemento constituinte da história do negro na América; Revelar 

como o Break propicia uma reflexão crítica sobre a realidade a partir de seus 

movimentos. A metodologia utilizada foi a revisão de bibliografia e a partir de 

agora será feita a apresentação e aplicação do projeto com o publico alvo. 

 

 



DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: SYRLEI CORSI DOS SANTOS 

ORIENTADOR: Maria Lucia Vinha 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  
Título: A IMPORTÂNCIA DA CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA NO USO DAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS NO 

MUNDO CONTEMPORÂNEO 

Palavras-chave: Professor, Capacitação, Tecnologia. 

Resumo: O presente artigo tem como objetivo promover a discussão e a reflexão 

sobre o uso de Novas Tecnologias Educacionais pelos professores. Esta 

problemática foi discutida e refletida no decorrer da implementação do Projeto 

norteador deste trabalho, tendo aceitação por parte de todos os professores de 

Educação Física do Colégio Estadual Antonio Carlos Gomes – Ensino 

Fundamental e Médio, na cidade de Nova Santa Bárbara – Paraná. Os 

resultados obtidos apontam a preocupação dos professores com relação à falta 

de tempo para sua capacitação e também em como investir em sua formação 

tecnológica. A partir dessa reflexão surgiram propostas para a realização de 

cursos no laboratório da Escola, com profissional habilitado, na hora atividade 

do professor e, também, alternativas significativas para a elaboração de aulas 

mais criativas e dinâmicas com a utilização de recursos visuais. A participação 

dos professores foi determinante para a realização deste trabalho já que os 

problemas identificados no decorrer da implementação levou à análise da 

importância da capacitação, bem como do uso das Novas Tecnologias de 

Informação e Comunicação. Entretanto, a contribuição mais importante diz 

respeito às mudanças na maneira de pensar e agir do professor em relação ao 

uso da tecnologia no seu cotidiano escolar. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A IMPORTÂNCIA DA CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA NO USO DAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS NO 

MUNDO CONTEMPORÂNEO 

Palavras-chave: Professor. Prática Pedagógica. Metodologia. Tecnologia. 



Resumo: Professores, com o advento das Novas Tecnologias da Informação e 

Comunicação em pleno século XXI vivenciamos, ainda, a falta de conhecimento 

e domínio do professor de Educação Física no uso das Tecnologias 

Educacionais e é nesta perspectiva que se encontra o professor que motivou o 

desenvolvimento deste trabalho: Unidade Didática, com ações que tem por 

objetivo apresentar discussões, reflexões e aprofundamentos para a construção 

do conhecimento do professor sobre as várias ferramentas tecnológicas que 

podem trazer mudanças significativas na sua prática pedagógica, no meio 

educacional ao qual está inserido. E, oportunamente, auxiliar o professor a 

desmistificar os seus receios e dificuldades com relação aos avanços 

tecnológicos, e aproximá-lo das ferramentas mais interessantes que facilitam, e 

muito, a vida do professor. A metodologia utilizada será através de: Pesquisa 

sobre o assunto (Tecnologias Educacionais) onde abrangerá diretamente ao 

professor e indiretamente ao aluno; aplicação de questionário com objetivo de 

coletar subsídios sobre o nível de conhecimento dos professores e suas 

expectativas sobre as tecnologias educacionais; encontro para estudo dos temas 

em questão e discussão entre os professores e elaboração de sugestões para a 

realização de cursos para capacitação do professor no uso das tecnologias 

Educacionais no próprio ambiente da escola. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: TAMARA CRISTINA DE OLIVEIRA MARCHIORI 

ORIENTADOR: Eneida Maria Troller Conte 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: Educação Física para Adolescentes: Resgatando o interesse nas aulas 

práticas 

Palavras-chave: Educação Física; Desinteresse; Adolescência 

Resumo: O presente estudo procura analisar e buscar respostas para o alto 

nível de desinteresse dos alunos de 8ª série nas aulas práticas de Educação 

Física. Preocupou-se em estabelecer um trabalho para a disciplina de Educação 

Física, em que os alunos comecem a entender noções e conceitos referentes ao 

esporte, jogos, ginástica, lutas e danças, obtendo conhecimento sobre a 



importância na vida de cada um e de todos. Tentamos conseguir isso através de 

discussões em grupos e aulas dinamizadas. Pensando no que se refere ao 

trabalho em conjunto e possibilitando ao aluno integrar-se de forma mais 

harmoniosa ao grupo, socializando seus conhecimentos e ajudando-o a superar 

o desinteresse que ainda possam existir. As práticas educativas organizadas 

permitem a condução efetiva do processo ensino-aprendizagem, pois a 

construção do conhecimento se dará a medida que os alunos demonstrem 

interesse e comprometimento em todas as atividades propostas pela disciplina. 

Foram realizadas várias atividades e aplicado um questionário elaborado 

especialmente para esses alunos, buscando informações para verificar os 

motivos que os levam a perderem o interesse nas aulas práticas de Educação 

Física. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: EDUCAÇAO FISICA PARA ADOLESCENTES:RESGATANDO O 

INTERESSE NAS AULAS PRÁTICAS 

Palavras-chave: EDUCAÇAO FÍSICA;ADOLESCÊNCIA;DESINTERESSE; 

Resumo: Com base nas Diretrizes Curriculares da Educação Básica e na 

fundamentação teórica adotada no texto, apresenta-se nesta Produção Didática 

um trabalho com atividades diversificadas para serem trabalhadas com alunos 

de 8ª série do ensino fundamental. Justifica-se a importância desse trabalho para 

demonstrar como a educação Física pode melhorar a auto-estima e promover o 

bem estar dos alunos, fazendo-os interessar-se cada vez mais pelas aulas 

práticas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: URSULA ROHENKOHL 

ORIENTADOR: Carmem Elisa Henn Brandl 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: JOGOS COOPERATIVOS: possibilidade de convivência em paz e 

harmonia nas aulas de Educação Física 

Palavras-chave: Escola; Educação Física; Jogos e Brincadeiras Cooperativas. 



Resumo: Este artigo é derivado de um projeto de Intervenção Pedagógica do 

PDE (Programa de Desenvolvimento Educacional do Paraná), realizado na 

cidade de Marechal Cândido Rondon, no Colégio Estadual Marechal Rondon, 

tendo como tema de estudo os Jogos Cooperativos nas aulas de Educação 

Física: formas alternativas de convivência com atitudes e valores integrativos. O 

objetivo foi realizar um estudo para investigar a opinião, o entendimento e a 

percepção dos alunos do 6º ano do Ensino Fundamental sobre brincadeiras e 

jogos competitivos e cooperativos que foram ministrados durante o segundo 

semestre de 2011. A pesquisa foi descritiva e o instrumento utilizado foi um 

questionário contendo 11 questões que foram respondidas ao final dos 

trabalhos. Alguns filmes sobre o assunto também foram mostrados. Os 

resultados demonstraram que os estudantes perceberam e gostaram da maneira 

cooperativa de realizar as atividades, pois 91,30% dos discentes participaram 

das atividades com interesse e 87,50% opinaram que o mais importante é jogar 

e se divertir ao invés de apenas vencer, além de não serem excluídos das 

brincadeiras e jogos. Recomendamos que as atividades cooperativas devam 

fazer parte das aulas de Educação Física, pois colaboram nas aprendizagens e 

ensinam a conviver socialmente sem agressividade, diminuindo a violência. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Jogos Cooperativos: possibilidade de convivência em paz e harmonia 

Palavras-chave: Educação Física; Cooperação; Jogos e Brincadeiras; 

Resumo: Incomodada e inconformada com determinadas situações que há anos 

vem ocorrendo na escola como violência, desrespeito e agressividade, tanto 

entre alunos como com alunos e professores e demais trabalhadores da 

educação, resolveu-se realizar uma proposta pedagógica alternativa com 

princípios, valores e atitudes baseadas na cooperação. Muito se fala em 

violência na escola, mas, o que estamos fazendo para mudar essas atitudes e 

posturas de nossos alunos? A competição quando não bem orientada, pode 

gerar, nas aulas de Educação Física, muito desconforto e até desistências ou 

má vontade de participar, fazendo com que não se tenha prazer de brincar e 

jogar. Como objetivo geral, pretende-se ministrar aulas de Educação Física com 

caráter integrativo/cooperativo para duas turmas de 5ª série (6º ano). As formas 

utilizadas para desenvolver as aulas serão através de atividades (jogos, 



brincadeiras, elaboração de cartazes, análise de filmes, e outros) voltadas para 

a idéia da cooperação. Serão elaboradas questões e realizadas discussões 

durante as aulas sobre o assunto. A expectativa é que os discentes levem as 

discussões e as atitudes relacionadas a cooperação e competição para além dos 

muros escolares e compreendam que o importante é participar, valorizar e 

respeitar o outro, e com isso a violência possa diminuir. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: VALDECIR FRASSON 

ORIENTADOR: CARLOS ALEXANDRE MOLENA FERNANDES 

IES:  Faculdade Estadual de Educaçãos, Ciências e Letras de Parana 

Artigo  
Título: Esporte educacional: repensando sua prática pedagógica para Educação 

Física Escolar 

Palavras-chave: Esporte educacional; Educação Física Escolar; proposta 

pedagógica. 

Resumo: O esporte tem sido tratado ainda, em muitos ambientes escolares de 

forma excessivamente mecânica, justificado somente pela movimentação 

corporal gerado por suas práticas, sendo aplicado com ênfase na performance 

técnica, enfatizando a competição, e assim, exclui o aluno menos habilidoso, de 

menor porte físico ou outros. Desta forma, deixa de lado as práticas corporais de 

forma mais prazerosa, participativa, de fácil compreensão e motivação, aspectos 

estes considerados importantes para que o aluno aprenda. O presente trabalho 

teve como objetivo pesquisar propostas de pedagogias de iniciação desportiva 

para o esporte educacional para as aulas de Educação Física de 5ª e 6ª séries, 

como também oportunizar o conhecimento dos fundamentos básicos do esporte 

de forma mais dinâmica, menos fragmentada, considerando os limites e 

possibilidades individuais, por meio de jogos e atividades que promovam novas 

propostas pedagógicas. O presente estudo caracterizou-se como descritivo, com 

intervenção quase-experimental, na qual práticas pedagógicas envolvendo os 

jogos para o esporte educacional foram aplicadas com intuito de elaborar relatos 

de experiência dos comportamentos apresentados pelos alunos durante as 

vivências práticas. .Após o período de intervenção, analisando comentários, 



expressões e motivação dos alunos durante as atividades foi possível perceber 

que a maioria apresentou grande satisfação ao vivenciarem as práticas 

propostas. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Esporte educacional: repensando sua prática pedagógica pedagógica 

para a Educação Física Escolar 

Palavras-chave: Educação Física ;esporte educacional; práticas corporais; 

propostas de pedagogias; jogo 

Resumo: Percebemos em nossa prática pedagógica, dificuldades 

demonstradas pelos alunos de 5ª e 6ª séries em realizar os fundamentos básicos 

durante o jogo das modalidades desportivas. Acreditamos que a forma como 

estes fundamentos vêm sendo desenvolvidos até então interferem na 

aprendizagem, limitando o processo de aquisição do conhecimento, tanto dos 

fundamentos quanto da realização do jogo, tornando-os desinteressantes, 

devido às dificuldades ao realizar seus movimentos durante as atividades e 

jogos. Pretendemos, portanto, conduzir o aluno à ações mais conscientes de 

suas possibilidades por meio de atividades que explorem o conteúdo Esporte 

Escolar, a partir de propostas que procurem minimizar problemas relacionados 

às dificuldades motoras, de orientação espacial, entre outras. Cada ação do 

aluno será orientada para que haja elaboração, execução, avaliação e 

modificação de movimentos, construindo assim novos conhecimentos. 

Objetivamos oferecer o conhecimento e a aprendizagem dos fundamentos 

básicos do esporte de forma mais dinâmica, menos fragmentada, considerando 

os limites e possibilidades individuais, proporcionando vivências práticas do 

esporte de forma mais prazerosa. A metodologia utilizada será a crítico-

superadora trazendo conteúdos direcionados à realidade dos alunos. Libâneo 

(1985, p. 39) complementa esta idéia dizendo que “... os conteúdos são 

realidades exteriores aos alunos que devem ser assimilados e não simplesmente 

reinventados”. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: VALDOMIRO DOMINGUES PAES 



ORIENTADOR: Rui Goncalves Marques Elias 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  
Título: Indice de massa corporal e resistencia aeróbica em adolescentes do 

colegio estadual conselheiro carrão de assai. 

Palavras-chave: Aptidão física; resistência cardiorrespiratória. 

Resumo: Este trabalho tem por objetivo analisar o índice de massa corporal e 

resistência ae-róbica por meios de aulas teóricas e praticas, em adolescentes de 

ambos os gêneros 15 a 16 anos do primeiro ano, turma B e C do período 

matutino do ensino médio do Colégio Estadual Conselheiro Carrão do município 

de Assaí, e sensibilizar os mesmos para a importância de praticar uma atividade 

física diária, para desenvolver uma melhoria na resistência cardiopulmonar, 

diminuindo assim os risco de doenças cardiorrespiratórias e diabetes, tornando 

uma individuo saudável ativo e consciente obtendo assim uma vida com mais 

qualidade. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Desenvolvimento da resistência cardiorrespiratória em adolescente e sua 

importância para manutenção e melhoria na qualidade de vida. 

Palavras-chave: Aptidão física e frequência cardiorrespiratória. 

Resumo: Sabendo do crescimento da inatividade física e o aumento da 

obesidade, este trabalho tem a finalidade de analisar a resistência 

cardiorrespiratória por meio de aulas teórica, aulas práticas, medidas corporais 

e teste de resistência aeróbica em adolescentes de 14 a 16 anos de ambos os 

gêneros do Colégio Estadual Conselheiro Carrão do município de Assaí, PR. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: VALERIA FONTANELLA BERTUOL 

ORIENTADOR: ALVORI AHLERT. 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: JOGOS, BRINCADEIRAS E LUDICIDADE: A MOTIVAÇÃO DO ENSINO-

APRENDIZAGEM NA FORMAÇÃO DOCENTE 



Palavras-chave: Jogos, brincadeiras, ludicidade, motivação, ensino-

aprendizagem. 

Resumo: Essa pesquisa propôs olhar para as práticas pedagógicas docentes e 

a concepção de alunos do Curso de Formação de Docentes, sobre o 

conhecimento teórico/prático de jogos, brincadeiras e ludicidade. Buscou-se 

identificar a motivação dos conteúdos para o ensino-aprendizagem e se estes 

propiciam relações afetivas e sociais, sustentada em teorias que salientam a 

importância do professor como mediador da motivação e das dimensões 

afetivas, cognitivas, sociais como inseparáveis e indispensáveis para o processo 

de ensino-aprendizagem. Através de vivências teórico/práticas com futuros 

professores, desenvolveu-se uma concepção de corpo que ultrapassa a visão 

meramente motriz, voltada para a formação integral do aluno enquanto ser em 

processo de formação docente. Essa pesquisa caracterizou-se como pesquisa-

ação, com a participação direta do pesquisador com os pesquisados. 

Participaram da pesquisa 37 estudantes do primeiro ao quarto ano do Curso de 

Formação de Docentes, num encontro semanal de cinco horas aulas, totalizando 

assim, quarenta horas de implementação. A metodologia utilizada para a 

investigação foi uma entrevista semi-estruturada, acompanhada de 

observações, fotos e filmagens. Os dados foram analisados de forma qualitativa. 

Os resultados apontaram para um impacto positivo da mediação pedagógica 

para apreensão dos conteúdos da motivação, do afeto e da socialização por 

parte dos alunos participantes da pesquisa. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Jogos, Brincadeiras e Ludicidade: Motivando o ensino-aprendizagem 

Palavras-chave: Jogos e brincadeiras, motivação, ensinar-aprender. 

Resumo: Devido a uma grande preocupação docente com a formação teórico-

prática dos alunos do Curso de Formação de Docentes, curso que forma futuros 

professores para a Educação Básica. Objetivando contribuir com a formação dos 

mesmos, propondo trabalhar com os conteúdos “Jogos e Brincadeiras” e com os 

Elementos Articuladores (Cultura Corporal e Ludicidade e Cultura Corporal e 

Corpo), apresentando diferenciadas estratégias pedagógicas que além de 

pontuar o conteúdo proposto, propiciará vivencias e experiências práticas aos 

alunos futuros professores, motivando à participação e a aprendizagem. Que as 



práticas utilizadas provoquem autoconhecimento e reflexão quanto à importância 

de se utilizar jogos, brincadeiras e o lúdico como elemento facilitador que 

promove a socialização, a afetividade, que estimula o aluno a querer ir para a 

escola, o gosto e o prazer pelo aprender. Para que após conhecer-se possa 

conhecer o outro, perceber as diferentes necessidades e diferentes formas de 

aprender, de ensinar e tenha motivação para buscar superar as dificuldades. 

Contribuindo assim de forma reflexiva, com a construção do perfil dos futuros 

educadores e de uma nova cultura para aprendizagem. Que o nosso 

aluno/professor consiga ao final dessa proposta perceber a importância do 

brincar para o ensinar-aprender e para toda a vida de uma criança. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: VALMOR JORGE CARDOSO 

ORIENTADOR: Evandra Hein Mendes 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: AVALIAÇÃO DAS PRÁTICAS CORPORAIS EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

ESCOLAR 

Palavras-chave: AVALIAÇÃO, PRÁTICAS CORPORAIS, EDUCAÇÃO FÍSICA 

Resumo: Esse estudo pretendeu diagnosticar como os professores realizavam 

avaliação das práticas corporais nas aulas, discutir conceitos, funções, 

tendências, modalidades, instrumentos e critérios de avaliação, finalmente 

construir no coletivo uma proposta para avaliação na Educação Física. A 

implementação foi realizada por etapas, no Colégio Estadual de Ouro Verde, de 

agosto a dezembro de 2011, público alvo os professores de Educação Física do 

ensino fundamental e médio. Utilizando como base na LDB 9394/96, DCE’s do 

Paraná 2008, e outras fontes bibliográficas que fundamentaram as discussões e 

estudos do tema. Oportunizou-se aos professores reflexões surgidas das 

necessidades, das dúvidas do cotidiano na prática pedagógica, especialmente 

no momento da avaliação da aprendizagem, desencadeando novos 

conhecimentos. Finalizada a implementação, os professores apresentaram 

concepção de avaliação voltada ao acompanhamento da evolução dos alunos, 

do que simplesmente uma forma de medida ou aferição. Com relação aos 



objetivos da realização de avaliações, identificou-se que os professores 

passaram a compreender as funções da avaliação por um viés mais crítico, 

individualizado e processual, do que apenas por obrigação burocrática de emitir 

nota aos alunos ou com o intuito de identificar o produto final. Em relação aos 

instrumentos, procedimentos ou critérios, verificou-se que os mais utilizados 

pelos professores para avaliar os alunos eram avaliações teóricas, trabalhos em 

grupo, observação da participação, assiduidade, comportamento, uniforme nas 

atividades práticas. Na construção da proposta de avaliação para Educação 

Física, que poderá ser incorporada na proposta da escola, verificou-se que a 

elaboração foi pautada numa perspectiva crítica, humana, processual, fruto das 

reflexões e discussões coletivas no decorrer do projeto. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: AVALIAÇÃO DAS PRÁTICAS CORPORAIS EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

ESCOLAR 

Palavras-chave: AVALIAÇÃO, PRÁTICAS CORPORAIS, EDUCAÇÃO FÍSICA 

Resumo: Esta Unidade Didática trata do tema avaliação das práticas corporais 

em Educação Física escolar e busca oportunizar aos professores desta 

disciplina reflexões que surgem das necessidades e das dúvidas do cotidiano na 

prática pedagógica, especialmente no momento da avaliação da aprendizagem. 

Sendo assim, esta produção didática tem como objetivo proporcionar aos 

professores novos conhecimentos, ferramentas e critérios que possibilitem 

refletir a respeito das perspectivas de melhorias no trabalho cotidiano escolar a 

partir da compreensão do verdadeiro papel, dos significados e dos propósitos da 

Avaliação no processo ensino-aprendizagem da Educação Física escolar. Desta 

forma o professor terá possibilidade de reflexão sobre a avaliação, buscando 

subsídio para avaliar as práticas corporais, numa perspectiva, crítica, social e 

humanizadora, tendo como apoio os textos e modelos de avaliação aqui 

apresentados. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: VANIA APARECIDA BERNARDINO 

ORIENTADOR: Catiana Leila Possamai 



IES:  UEL 

Artigo  
Título: De pai para filho - um resgate da cultura popular através de jogos e 

brincadeiras. 

Palavras-chave: Resgate; jogos;brincadeiras. 

Resumo: Nossos alunos, hoje em dia, quase não tem mais contato com aqueles 

jogos e brincadeiras populares que antes faziam parte do cotidiano de toda 

criança. Jogos e brincadeiras que eram passados de pais para filhos e cujas 

regras eram criadas e recriadas a todo momento. O objetivo deste trabalho foi 

justamente resgatar os jogos e brincadeiras populares, levando os alunos a 

compararem regras usadas por eles e por seus pais, verificando como se 

processa a transmissão desta cultura.O recurso mais usado foi a pesquisa dos 

alunos com sua própria realidade e a dos seus antepassados, fazendo 

comparações e colocando em prática tudo o que foi pesquisado durante o 

projeto. Ao final deste trabalho percebeu-se que os alunos participantes do 

projeto não tem o hábito de brincar e que a escola, em muitos casos, é o único 

espaço disponível para se resgatar os jogos e brincadeiras. Os alunos 

participaram ativamente de todas as atividades, quando eram apenas 

participantes do processo e quando puderam ser os transmissores dos jogos e 

brincadeiras para os alunos de outra série. Ficou claro a importância deste 

resgate nas aulas de Educação Física para que nossos alunos possam ter 

contato com a cultura popular, neste caso através dos jogos e brincadeiras. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título:  
Palavras-chave: Resgate; jogos; brincadeiras. 

Resumo: Este material didático pretende resgatar as brincadeiras e jogos, que 

antes faziam parte ativa da vida das crianças e que ao longo dos anos foram 

substituídos por outros meios de distração (vídeo game, computador, televisão), 

que mantém nossos alunos afastados de atividades físicas saudáveis. 

Desenvolve não somente as habilidades motoras, mas também a criatividade, a 

imaginação e a socialização da criança que participa da brincadeira. O objetivo 

deste trabalho á resgatar os jogos e brincadeiras da cultura popular, fazendo 

uma comparação na forma como os pais brincavam e como se brinca na 



atualidade, enfatizando a diversidade das regras que podem ser criadas e 

recriadas a todo o momento. A metodologia usada será a de pesquisa e 

investigação das diferentes culturas ( no caso os jogos e brincadeiras), 

apresentar aos alunos como se dá a construção e a transmissão dos jogos de 

geração para geração e a diferença existente entre jogo, brincadeira e esporte. 

Tudo isto através de aulas expositivas, debates, apresentações práticas, sempre 

levando em conta o que o aluno já sabe a respeito do assunto. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: VERA LUCIA DEGASPERE 

ORIENTADOR: Orlando Mendes Fogaca Junior 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: O jogo como conteúdo da disciplina de Educação Física: um resgate 

cultural. 

Palavras-chave: Jogos, brincadeiras, práticas metodológicas, aprendizagem e 

cultura. 

Resumo: Este artigo apresenta a implementação do material pedagógico 

produzido no PDE - Programa de Desenvolvimento Educacional do Estado do 

Paraná no ano de 2011. Relata os procedimentos e resultados das práticas 

metodológicas utilizadas para gerar conhecimentos significativos aos alunos, 

tendo como base os jogos brincadeiras tradicionais. O enfoque, além do cultural 

e social está presente no texto trabalhado. O material visou sugerir ações 

pedagógicas mais significativas para os educandos, com uso de recursos como: 

construção de brinquedos, realização de brincadeiras, leitura de textos sobre sua 

utilização, instruções e regras. Foram realizadas pesquisas na internet, de 

campo, questionamentos, troca de ideias e saneamento de dúvidas sobre o tema 

abordado. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O jogo como conteúdo da disciplina de Educação Física: Um resgate 

cultural 



Palavras-chave: Educação Física,Conteúdo,Jogos tradicionais,Resgate 

Cultural 

Resumo: O projeto e o caderno pedagógico: “O jogo como conteúdo da 

disciplina de Educação Física: um resgate cultural” tem como objetivo 

proporcionar aos educandos da 5ª a 8ª série do Ensino Fundamental a 

compreensão e vivência de jogos e brincadeiras tradicionais. Os jogos 

constituem um saber de competência da disciplina de Educação Física e é um 

excelente instrumento de promoção da interação social. Em geral nas aulas de 

Educação Física os jogos e brincadeiras são deixados em segundo plano, ou 

seja, não lhe são dados importância. Devido as atenções que geralmente são 

voltadas a outros conteúdos julgados mais importantes, preferencialmente os 

esportes. A realização dos referidos jogos tradicionais tão comuns no cotidiano 

infantil no passado vem perdendo espaço diante da modernidade e da 

tecnologia. A relação com outras crianças e a liberdade de ação é uma das 

características marcantes nos jogos e brincadeiras, porém, sua prática não vem 

sendo executada em virtude da redução do espaço físico, da segurança e dos 

equipamentos tecnológicos. Diante dessa realidade se propõe realizar jogos e 

brincadeiras que permitam ao educando estabelecer conexões do imaginário 

com o real de forma que possam assumir papéis específicos nas relações em 

grupo. Além disso, pretende-se recuperar e manter a cultura infantil, desenvolver 

a motricidade, a superação das dificuldades e promover novas descobertas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: VERA LUCIA DOS SANTOS OLIVEIRA 

ORIENTADOR: Marcelo Romanzini 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: A violência no ambiente escolar e suas implicações no processo ensino 

aprendizagem 

Palavras-chave: Agressividade, violência, jogos e brincadeiras, escola, recreio. 

Resumo: Este trabalho tece reflexões acerca da temática Violência Escolar, que 

conota relevância diante de uma sociedade marcada por crises. A escola como 

ambiente propício às interações sociais sofre esses efeitos, refletidos no 



aumento da agressividade e da violência nos diversos ambientes escolares, 

particularmente durante os intervalos entre as atividades formais. Nesse 

contexto, fizemos uma proposta de utilização das atividades lúdicas nas aulas 

de Educação Física e durante o recreio, que tiveram enfoque nos jogos 

cooperativos e competitivos. Ao brincar, o indivíduo desenvolve vínculos afetivos 

e sociais e aprende a conviver em grupo. Esta proposta foi implementada com 

alunos da Educação Básica da Escola Estadual Nereu Ramos no município de 

Manoel Ribas – PR. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A contribuição das atividades lúdicas na diminuição da violencia escolar 

Palavras-chave: jogos e brincadeiras; escola; violencia;recreio;agressividade. 

Resumo: Vivemos em uma sociedade com crises econômica, social, religiosa, 

política, cultural e educacional. A escola como ambiente propício às interações 

sociais sofre esses efeitos, refletidos no aumento da violência, nos diversos 

ambientes, particularmente nos intervalos. Isto pode estar ocorrendo, devido à 

falta de ações mais expressivas, ou pela falta de atividades que envolvam o 

espírito de colaboração e o respeito pelo outro. O recreio, por representar um 

intervalo maior entre as atividades previstas, torna-se um momento propício para 

o aumento de atos agressivos e exclusão, onde a falta de opções, de estímulos 

positivos e o desconhecimento do universo lúdico, influenciam atitudes de 

rebeldias, entre os diferentes grupos existentes na escola, que utilizam da 

violência para resolverem alguns fatos. A utilização de atividades lúdicas nos 

recreios pode ser uma das possíveis soluções para a violência escolar, haja vista 

que ao brincar o indivíduo desenvolve vínculos afetivos e sociais, aprendendo a 

conviver em grupo, e a utilização deste meio lúdico permite criar um ambiente 

atraente e gratificante, servindo como estímulo para que tenham um 

desenvolvimento integral, representando um aspecto importante na canalização 

de angústias que permeiam algumas fases do desenvolvimento humano que, 

por meio do jogo e da recreação, permitem ao aluno a possibilidade de centrar-

se na emoção e no prazer, canalizando o aprendizado e fortalecendo o caráter.O 

objetivo deste estudo é analisar como as atividades recreativas interferem no 

desenvolvimento dos indivíduos no âmbito escolar. 

 



 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: VERA MARIA DOTTI 

ORIENTADOR: Vania Rosczinieski Brondani 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  
Título: Danças Circulares nas aulas de Educação Física: uma possibilidade de 

interação social 

Palavras-chave: Dança Circular; Aulas de Educação Física; Interação Social. 

Resumo: A Dança é um conteúdo da Educação Física, porém quando 

apresentado aos alunos provoca inquietação. Por medo de se expor e ser 

ridicularizado pelos colegas, por acreditar que não conseguirá fazer ou por 

preconceito, alguns alunos se recusam a participar, outros a praticam por 

obrigação e poucos a realizam por prazer, gerando um complicado problema 

para o professor em questão. Diante desta situação, a Dança Circular despertou 

nosso interesse investigativo, porque além de desenvolver os aspectos físicos, 

mentais e emocionais dos sujeitos de forma integral, potencializa a concepção 

de grupo, em que todos são incluídos em um clima de cooperação e respeito. O 

presente estudo teve como objetivo proporcionar a vivência em Dança Circular 

como forma de estimular o aluno para a prática da Dança e promover a interação 

social. A metodologia foi pautada na pesquisa-ação, desenvolvendo uma 

proposta didática teórica e prática com 13 aulas de Dança Circular, envolvendo 

alunos de uma turma de 8ª série do Ensino Fundamental, com idade entre 13 a 

15 anos, do Colégio Estadual Carlos Gomes – EFM, de Pato Branco – PR. Ao 

final, foram percebidas mudanças significativas no comportamento do grupo 

envolvido, o que nos leva a crer que a Dança Circular é um valioso instrumento 

a ser desenvolvido nas aulas de Educação Física, possibilitando ao aluno um 

novo olhar em relação ao conceito de Dança. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Danças Circulares nas aulas de Educação Física: uma possibilidade de 

interação social 

Palavras-chave: Dança Circular; Aulas de Educação Física; Interação Social. 



Resumo: A dança é um conteúdo da Educação Física, porém quando 

apresentado aos alunos provoca inquietação. Por medo de se expor e ser 

ridicularizado pelos colegas, por acreditar que não conseguirá fazer ou por 

preconceito, alguns alunos se recusam a participar, outros a praticam por 

obrigação e poucos a exercitam por prazer. Diante esta situação, a Dança 

Circular despertou nosso interesse, porque além de desenvolver os aspectos 

físicos, mentais e emocionais dos indivíduos, potencializa a concepção de grupo, 

onde todos são incluídos em um clima da cooperação e respeito. O objetivo geral 

do nosso tema de estudo é proporcionar a vivência em Dança Circular como 

forma de estimular o aluno para a prática da dança e promover a interação social. 

Vemos na Dança Circular um ótimo instrumento de socialização e inclusão a ser 

desenvolvido nas aulas de Educação Física, que permitirá ao aluno ter uma nova 

visão com outro conceito sobre a Dança. O estudo será orientado pelos 

princípios da pesquisa-ação e nos planos de aulas da Unidade Didática 

constarão atividades mescladas de teoria com muita prática. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: VIANNEY DE ANDRADE OKAMOTO 

ORIENTADOR: Karina de Toledo Araujo 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: A avaliação na Educação Física: o olhar do aluno da 8ª série/9ºano 

Palavras-chave: Avaliação Educação Física; Ensino; Aprendizagem 

Resumo: A avaliação das disciplinas, inclusive a de Educação Física, de modo 

geral preocupa-se em atribuir notas aos saberes assimilados pelos alunos, mas 

em sua essência deve contribuir para o controle, adaptação e transformação do 

processo ensino e de aprendizagem, além de levantar dados para reorientar o 

processo pedagógico. O estudo ora apresentado tem o objetivo de atingir o 

interesse do aluno e as mudanças de concepções sobre a avaliação 

anteriormente descritas, contribuindo, também, para um melhor entendimento 

sobre o tema avaliação, pois o aluno de 8ªsérie/9ºano demonstra não ter 

interesse pelo processo de ensino e de aprendizagem, dificultando a avaliação 

por parte do professor. A Educação Física mostra ao aluno a possibilidade para 



que ele descubra a sua potencialidade física e que esteja interessado pela 

disciplina, a fim de que se entregue a ela de forma voluntária e não de forma 

compulsória, condição esta já inerente à educação, evitando-se, com isso, o 

fracasso e que aprenda a avaliar sua potencialidade dentro da disciplina onde 

as atividades propostas formam desenvolvidas através de atividades teóricas 

com questionários, seminários e atividades práticas com intuito de refletir, 

discutir e organizar ideias referentes à avaliação, cujos resultados se mostraram 

promissores a partir da abordagem mencionada. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A avaliação na Educação Física: o olhar do aluno da 8a série/9oano 

Palavras-chave: avaliação;aluno; aprendizagem 

Resumo: A avaliação na Educação Física, preocupa-se em atribuir notas aos 

saberes assimilados pelos alunos, mas em sua essência deve ser contribuir para 

o controle, adaptação e transformação do processo ensino e de aprendizagem, 

além de levantar dados para reorientar o processo pedagógico. Dessa forma 

será objetivo deste estudo despertar o interesse do aluno através da observação, 

questionamento e crítica diante das diversas formas de avaliação no seu 

contexto geral e do conteúdo de educação física. A avaliação da aprendizagem 

se justifica por ser uma prática inerente a todos aqueles que desejem se engajar 

num processo de observação de resultados para conhecer o que sabe e o que 

está faltando aprender, e redimensionar as suas ações. As atividades propostas 

serão desenvolvidas através de atividades teóricas e práticas com intuito de 

refletir, discutir e organizar idéias referentes à avaliação. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: VILMA LUCIA JANKOWSKI MIRANDA 

ORIENTADOR: SERGIO ROBERTO CHAVES JUNIOR 

IES:  UFPR 

Artigo  
Título: O PAPEL DOS JOGOS E BRINCADEIRAS NA ESCOLA Relato da 

experiência desenvolvida no Colégio Estadual 

Palavras-chave: Jogos e Brincadeiras; cultura; resgate; painel. 



Resumo: Considerando a imensa dimensão de saberes que os Jogos e 

Brincadeiras carregam, compreende-se que brincar e jogar por si só não são 

suficientes, pois inúmeras possibilidades de conhecimento poderão ser 

encontradas quando exploradas pelo professor. Este artigo faz uma reflexão 

sobre o assunto apresentando o relato das aulas desenvolvidas na fase de 

implementação do Projeto de Intervenção na Escola, do Programa de 

Desenvolvimento Educacional - PDE 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: BRINCANDO E JOGANDO COM PAINÉIS 

Palavras-chave: Jogos e brincadeiras; painel; resgate; cultura. 

Resumo: A Unidade Didática: Brincando e Jogando com painéis, pretende 

resgatar os Jogos e Brincadeiras da cultura dos alunos, utilizando para tanto, o 

painel, que servirá para registrar os resultados das pesquisas, bem como 

categorizar, organizar e remodelar conforme a disposição do professor. O painel 

é utilizado como material motivador para a organização de uma prática 

pedagógica dinâmica. Esta Unidade Didática traz as referências para o 

professor, indicações de trabalho metodológico com os Jogos e Brincadeiras e 

o incentivo em buscar novas formas de utilização do painel como material de 

apoio em sala de aula, a forma da sua confecção e uso, além de um módulo com 

cinco aulas para exemplificar a metodologia. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: VILSON JOSE SCHERPINSKI 

ORIENTADOR: LUIZ CARLOS DE ALMEIDA LEMOS 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  
Título: O Ensino do Saque no voleibol a partir do método de ensino da 

descoberta orientada 

Palavras-chave: Método; Ensino; Descoberta Orientada;voleibol 

Resumo: A disciplina de Educação Física passou ao longo da história por 

diversos períodos no que se refere à sua importância e eficácia, ou seja, por 

muitos anos esta prática foi considerada ineficiente para a educação, ficando 



níveis à baixo de outras matérias, pode-se perceber que em dias mais modernos, 

ela tem sido muito reconhecida, pois beneficia não somente o intelecto dos 

alunos, mas o bem estar físico e corporal. Em outras palavras, muitos docentes 

apenas influenciavam a prática de esportes em quadra sem auxiliar os alunos 

quanto a correta posição e regras de jogo. Assim, partindo que a Educação 

Física apresenta no que se refere aos métodos de ensino, é necessário 

apresentar o Método da Descoberta Orientada a fim de focalizar se o mesmo 

contribui para a aprendizagem dos alunos. Tomando como base de análise o 

saque por cima, pode-se perceber que entre os alunos, mesmo os iniciantes esta 

é a preferência, podendo associá-la à própria mídia que demonstra nos jogos os 

profissionais realizando este tipo de saque, o que por vezes não é ensinado na 

escola em determinadas séries, sendo utilizado em grande parte o saque 

chamado “por baixo”. Sendo assim é necessário estudar a eficácia do método, 

de modo que seja possível implantá-lo de maneira significativa. Deste modo, o 

artigo encontra-se dividido em subtítulos que tratam do histórico do voleibol, o 

voleibol na escola, o método da descoberta orientada e os benefícios da 

atividade física e do esporte como o voleibol, para a qualidade de vida. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: “O Método da Descoberta Orientada para o Fundamento do Saque por 

Cima no Voleibol 

Palavras-chave: Método; Ensino; Descoberta Orientada; Saque; Voleibol. 

Resumo: A presente unidade trata do ensino do saque do voleibol a partir do 

Método da Descoberta Orientada, segundo Musska Mosston, em 1978. Sabe-se 

que por muitos anos e até hoje, por algumas pessoas a Educação Física é vista 

como uma disciplina que pouco acrescenta para a intelectualidade dos alunos, 

dando estas mesmas pessoas, uma importância maior para disciplinas de 

Português e Matemática, por exemplo. Contudo, os docentes desta área muito 

se esforçam para que seus educandos possam realizar as tarefas propostas de 

modo correto, seja na dança, no esporte, ou em qualquer outra vertente onde 

estão expostas as bases da Educação Física. Sendo assim, a unidade analisará, 

através de pesquisas tanto bibliográficas, como de campo, no Colégio Estadual 

D. Pedro I – EFMPN. Alunos da 7a série C de que forma o Método da Descoberta 

Orientada poderá contribuir para que os alunos no esporte do voleibol 



desenvolvam o saque, uma vez que o voleibol é tido como um esporte 

entusiasmante e, portanto, digno de um grande número de alunos praticantes. 

Logo, serão pesquisados níveis de desempenho dos alunos, bem como a 

eficácia de determinado método no saque por cima. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: VIVIANE LUCAS DE SOUZA CANDIDO 

ORIENTADOR: Roseli Terezinha Selicani Teixeira 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: A Avaliação da Aprendizagem em Edacação Física no Ensino Médio 

Palavras-chave: Avaliação; Educação Física; Alunos. 

Resumo: RESUMO Este estudo tem a finalidade de analisar as diferentes 

formas de avaliação da Educação Física, existente no Colégio Estadual Dr. 

Osvaldo Cruz, na visão do professor de Educação Física e alunos e apresentar 

algumas sugestões da avaliação da aprendizagem em Educação Física, para 

alunos do primeiro ano do Ensino Médio, do referido colégio. O instrumento 

utilizado foi questionário orientado por Hill (2002), respondidos por 46 alunos e 

um professor de Educação Física do Colégio Estadual Dr. Osvaldo Cruz, do 

primeiro ano do Ensino Médio. Os dados foram tratados a partir da estatística 

descritiva e análise de conteúdo Bardin (1994), e apresentados por meio de 

gráficos. Os alunos pensam que a participação nas aulas práticas, são a melhor 

maneira de se avaliar em Educação Física, como, também por meio de trabalhos 

e provas teórica. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A Aavaliação da Aprendizagem em Edacação Física no Ensino Médio 

Palavras-chave: Avaliação; Educação Física; Alunos. 

Resumo: Este estudo tem a finalidade de analisar as diferentes formas de 

avaliação da Educação Física, existente no Colégio Estadual Dr. Osvaldo Cruz, 

na visão de um professor de Educação Física e alunos e apresentar algumas 

sugestões da avaliação da aprendizagem em Educação Física, para alunos do 

primeiro ano do Ensino Médio, do referido colégio. O instrumento utilizado será 



um questionário orientado por Hill e Hill (2002), respondidos por alunos e pelo 

professor de Educação Física do Colégio Estadual Dr. Osvaldo Cruz, do primeiro 

ano do Ensino Médio da cidade de Campo Mourão. Os dados serão tratados a 

partir da estatística descritiva e análise de conteúdo Bardin (1994), e 

apresentados por meio de gráficos. Espera-se que os resultados possam 

contribuir para melhorar a qualidade dos processos avaliativos na escola. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: WANIA KLEBIA MAHNIC 

ORIENTADOR: Rui Goncalves Marques Elias 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  
Título: Aptidão física de adolescentes do município de Santa Mariana-Pr 

Palavras-chave: Aptidão Física;saúde;atividades físicas;adolescentes 

Resumo: O objetivo deste trabalho foi oferecer meios para melhorar a aptidão 

física dos alunos da 6ª. Série do Colégio Estadual Joaquim Maria Machado de 

Assis, diante do baixo desempenho obtido na bateria de teste da PROESP-BR. 

O Trabalho constou de atividades físicas aplicadas após teste proposto. As aulas 

práticas semanais, com duração de 01h:40 min totalizaram 12 encontros e foram 

desenvolvidas através de modalidades de atletismo relacionadas às brincadeiras 

lúdicas de rua, respeitando a personalidade, a tipologia física e a aptidão física 

de cada aluno. As aulas teóricas, com duração de 50 minutos foram intercaladas, 

com atividades didáticas diversificadas, de acordo com as atividades físicas 

trabalhadas em quadra, sempre que possível em equipes, com o objetivo de 

reforçar, além do domínio físico, os domínios cognitivo, afetivo e social. Apesar 

do pouco tempo para o desenvolvimento do projeto, foi possível observar um 

avanço significativo, pois os resultados pós-teste do PROESP-BR mostraram 

que a estatura dos alunos aumentou de forma significativa, assim como o peso 

corporal,o aumento do IMC além, de itens como flexibilidade, força de membro 

inferior, agilidade, velocidade e resistência aeróbia. Esses resultados mostram 

que a Educação Física, numa perspectiva da prática frequente relacionada ao 

desenvolvimento da aptidão física contribui para melhorar o desempenho físico, 

além de trazer benefícios para a saúde e qualidade de vida. 



 
Produção didático-pedagógica 
Título: Aptidão Física relacionada a saúde de alunos de 6ª. Série 

Palavras-chave: Aptidão Física;saúde;atividades físicas 

Resumo: O presente trabalho pretende oferecer meios de prática de atividade 

física para alunos da 6ª. Série do Colégio Estadual Joaquim Maria Machado de 

Assis, com objetivo de melhorar o baixo desempenho obtido na bateria de teste 

da PROESP-BR e, assim, possibilitar melhoria na qualidade de vida desses 

alunos. O Trabalho consta de atividades físicas que serão desenvolvidas com os 

alunos que fizeram os testes de flexibilidade e resistência cardiovascular 

proposto pela PROESP – BR. As aulas serão semanais, com duração de 01h:40 

min. cada, num total de 12 encontros. Para as aulas práticas, na quadra de 

esporte serão utilizadas modalidades do atletismo relacionadas as brincadeiras 

de rua, brincadeiras lúdicas, respeitando a personalidade, a tipologia física e a 

Aptidão Física de cada aluno. As aulas teóricas, com duração de 50 minutos 

serão intercaladas, com atividades didáticas, de acordo com as práticas 

trabalhadas na quadra. Serão trabalhados conteúdos como: leitura e 

interpretação de textos relacionados a história e modalidades do atletismo, a 

origem das brincadeiras e atividades envolvendo caça-palavras, palavras 

cruzadas, intruso, exercícios de completar, pesquisas e outras atividades. 

Sempre que possível as atividades de sala serão trabalhadas em equipes, com 

o objetivo de reforçar os domínios cognitivo, afetivo e social. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: WEDERLE STURM 

ORIENTADOR: CINTIA MULLER ANGULSKI 

IES:  UFPR 

Artigo  
Título: jogos e brincadeiras: a cooperação entrando em cena 

Palavras-chave: educação física; jogos; brincadeiras; cooperativos 

Resumo: O objetivo deste artigo foi através dos Jogos Cooperativos, buscar 

soluções para o enfrentamento dos desafios da Educação Básica na atualidade 

dentro da disciplina de Educação Física, tendo em vista que os jogos de 



competição estão diretamente ligados aos alunos por meio da mídia e acabam 

favorecendo aqueles que já possuem habilidades e assim se sobressaem diante 

dos demais, aumentando o individualismo e em consequência disso a violência 

e a desmotivação pela prática nas aulas de Educação Física. Buscou-se através 

dos Jogos Cooperativos afastar o individualismo e o competitivismo exagerado 

que permeiam as relações existentes entre os alunos e alunas, ajudando assim 

a formar uma consciência coletiva capaz de reverter os paradigmas criados pelos 

jogos de competição. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Aprendendo com Jogos 

Palavras-chave: Jogos Cooperativos; Jogos; Cooperação; Educação Física 

Resumo: Através dos jogos as crianças e jovens vivenciam no seu cotidiano os 

elementos da cultura corporal, incorporando valores, planejando e aprendendo 

conceitos, bem como desenvolvendo a imaginação criativa, nesta perspectiva 

que foi elaborado este Material didático, com vistas a proporcionar aos 

professores uma fonte de consulta para o trabalho com jogos e aos alunos uma 

oportunidade de vivencia rica nas aulas de educação Física. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: WILLIAM JOSE DA SILVA 

ORIENTADOR: Evandra Hein Mendes 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: “A QUALIDADE DE VIDA DOS EDUCADORES E A INTERFERÊNCIA 

NOS RESULTADOS DA EDUCAÇÃO” 

Palavras-chave: Qualidade de Vida – Educação – Educação Física 

Resumo: Este artigo apresenta um estudo sobre a avaliação da qualidade de 

vida dos professores de Educação Física do Colégio Estadual Ayrton Senna de 

Foz do Iguaçu. A qualidade de vida é um conceito que vem sendo amplamente 

debatido no mundo do trabalho e configura-se como condição de sobrevivência 

e garantia da competência organizacional. Observa-se na rede pública estadual 

que os meios educacionais não possuem um sistema de gestão voltado para a 



qualidade de vida dos educadores, tornando comuns situações em que os 

professores adoecem, apresentam falta de motivação ou permanecem expostos 

a ambiente estressante e ergonomicamente incompatível. Sendo assim, o 

objetivo deste projeto foi analisar a percepção dos educadores sobre a sua 

qualidade de vida identificando como esta incide sobre as relações humanas e 

o ambiente de trabalho. Para tanto, foram aplicados questionários para identificar 

a percepção dos educadores, além de propor ações administrativas e pessoais 

visando propor melhorias na qualidade de vida. Foi possível concluir que a 

qualidade de vida dos educadores está cada vez mais ameaçada, seja pelo 

excesso de carga horária ou de alunos numa mesma turma o que acaba por 

dificultar que o mesmo desenvolva atividades de lazer e de autocuidado com a 

saúde que são essenciais para a vida com qualidade . 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A QUALIDADE DE VIDA DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

Palavras-chave: Educação Pública; Qualidade de Vida; Educação Física. 

Resumo: A qualidade de vida é um conceito que vem sendo amplamente 

debatido no mundo do trabalho e configura-se como condição de sobrevivência 

e garantia da competência organizacional. Especialmente os professores de 

Educação Física podem sofrer as conseqüências de condições de trabalho 

inadequadas, pois na maioria das vezes ministram aulas nas quadras que são 

ambientes amplos que exigem elevação da voz e sobrecarga nas cordas vocais 

produzindo calos, rouquidão e desconfortos. Da mesma forma o contato com a 

poeira da quadra e a sujeira dos materiais pode levar a problemas respiratórios 

e alérgicos. Os professores de Educação Física podem ainda desenvolver 

problemas auditivos, já que convivem diariamente com ruídos altos, que podem 

ser gritos, som de apito, quicar da bola entre outros. Além disso, a exposição 

constante ao sol pode causar dores de cabeça, insolação, queimaduras e 

manchas na pele, que podem evoluir para câncer de pele. Diante disso, percebe-

se necessário identificar junto aos professores de Educação Física o nível de 

Qualidade de Vida e os fatores que a influenciam no trabalho. Para tanto, será 

aplicado um questionário em que constam questões sobre os principais 

problemas enfrentados a partir das condições de trabalho do professor de 

Educação Física quanto à estrutura, elementos prejudiciais externos e internos 



ao ambiente escolar e a existência de patologias adquiridas na carreira docente, 

posteriormente serão realizados encontros com os educadores para debater 

textos sobre qualidade de vida, bem como elencar possíveis ações para 

melhorar a atividade laboral. 
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Artigo  
Título: PROPOSTA DE AVALIAÇÃO NA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, 

NA 8ª SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, MODALIDADE: futsal 

Palavras-chave: Avaliação da Aprendizagem; Educação Física; Sujeitos da 

Aprendizagem; Construção do Conhecimento 

Resumo: Este trabalho apresenta uma reflexão sobre como a prática avaliativa 

favorece ou não as condições para o sucesso escolar dos alunos. Para tanto, 

implementamos nosso projeto pedagógico “Proposta de Avaliação na disciplina 

de Educação Física, na 8ª série do Ensino Fundamental – modalidade: futsal” no 

Colégio Estadual Maria Francisca de Souza – Ensino Fundamental e Médio, do 

município de Barra do Jacaré, região norte do Estado, explorando o tema em 

questão numa abordagem dialética e qualitativa. Os sujeitos da nossa pesquisa 

foram os alunos da 8ª Série do período matutino. Com eles trabalhou-se o Futsal 

na tentativa de uma aproximação com uma forma mais justa de avaliar a 

construção do conhecimento pelo aluno, levando-o a compreender o quanto 

aprendeu por meio de questionamentos críticos pertinentes. Na sondagem da 

realidade pedagógica escolar utilizou-se de instrumentos de coleta de 

depoimentos desses sujeitos da aprendizagem abordando as práticas avaliativas 

desenvolvidas nas aulas de Educação Física no decorrer de sua trajetória 

escolar. Enfocou-se a relevância social e o sentido dos conteúdos de ensino na 

tentativa de conscientizar os alunos de que a Educação Física abrange um vasto 

campo de conhecimento, portanto, deve ser tratada como um componente 

curricular de igual para igual com as demais disciplinas de estudo, como 

determina a Lei de Diretrizes e bases da Educação Nacional – LBDEN, Lei 



nº9394/96. Neste trabalho se propõe a mostrar novas abordagens no ensino da 

disciplina em questão, bem como práticas avaliativas mais justas que levem os 

sujeitos da aprendizagem, professor e alunos, a produzir conhecimentos de 

forma compartilhada. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Proposta de Avaliação na disciplina de Educação Física, na 8ª série do 

Ensino Fundamental – modalidade: futsal. 

Palavras-chave: Atividade Física;Aprendizagem; Avaliar; Futsal 

Resumo: Sabendo-se da importância da atividade física para o desenvolvimento 

do ser humano busca-se através de novas propostas, atrelar essa atividade à 

determinadas modalidades esportivas de forma que a prática das mesmas 

possam vir a tornar-se uma ferramenta de trabalho, buscando uma melhor 

aprendizagem, portanto, o que se propõe é chegar a uma forma justa de avaliar 

o aluno de modo a compreender, o quanto aprendeu, unindo teoria à prática, o 

presente trabalho trata da modalidade Futsal. É preciso refletir sobre o porquê e 

para que avaliar. Desta forma procura-se buscar maneiras emancipatórias 

conjuntas e sociais evitando aplicar à prática excludente, garantindo ao aluno o 

direito de acesso e reflexão sobre as ações praticadas. Segundo o Coletivo de 

Autores (1992) é a busca de práticas produtivo-criativas e reiterativas, que 

possibilita mobilizar plenamente a consciência dos alunos, seus saberes e suas 

capacidades cognitivas, habilidades e atitudes, para enfrentar problemas e 

necessidades, buscando novas soluções para as relações consigo mesmo, com 

os outros e com a natureza. O ato de avaliar não precisa ser autoritário e 

repressivo, mas sim deve servir para o enriquecimento do que se está avaliando, 

firmando assim que, avaliar é preciso. 
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Título: OS JOGOS AFRICANOS COMO CONTEÚDO DA EDUCAÇÃO FÍSICA 

ESCOLAR 

Palavras-chave: Jogos africanos, diversidades culturais e sociais, valorização. 

Resumo: Tendo como objetivo trazer os jogos africanos e afro-brasileiros para 

as aulas de Educação Física, como uma alternativa para a valorização da cultura 

negra e do conhecimento das diversidades culturais e sociais, através de 

informações sobre a cultura africana e afro-brasileira e observando os reflexos 

das desigualdades sociais e discriminações raciais no contexto da escola e das 

aulas de Educação Física, buscando a formação de uma identidade cultural 

negra positiva. O presente artigo trás a verificação dos resultados de uma análise 

das observações da utilização de jogos africanos e afro-brasileiros e estas 

registradas com os alunos do Ensino Médio, do Colégio Estadual Vereador José 

Balan nas aulas de Educação Física, com discussões, estudos de textos e 

reflexões sistematizando os conteúdos auxiliando o favorecimento a educação 

para os jogos. Sendo possível observar a aceitação de todas as atividades 

propostas e uma grande reflexão do tema abordado, cooperou para provocar um 

olhar diferenciado entre si e o outro. Foi possível concluir que os jogos africanos 

e afro-brasileiros inseridos aos demais conteúdos curriculares da disciplina de 

Educação Física do Ensino Médio, sendo uma alternativa para enriquecimento 

das aulas. 

Produção didático-pedagógica 
Título: Jogos africanos como conteúdo da Educação Física escolar. 

Palavras-chave: Jogos africanos,diversidades culturais,discriminação e 

desigualdades. 

Resumo: Por meio dos jogos africanos e afro-brasileiro pretende-se oportunizar 

momentos de lazer e prazer, desenvolvendo o respeito, pensamento lógico que 

ira refletir na sala de aula, valorização da cultura negra, diversidades culturais. 

Diante tamanhas desigualdades e descriminações. Com as regras do jogos é 

possível perceber que o aluno passe a ter um desenvolvimento sociocultural em 

seu cotidiano, aprendendo a adaptar em diversos momentos da vida. 

Ultrapassando os limites das atividades. 




