


DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: ADAILSON AFONSO 

ORIENTADOR:  Vanildo Rodrigues Pereira 

IES:  UEM 

Artigo  

Título:   A mídia e a prática de xadrez: Estímulo ao cálculo matemático de alunos 

do nono ano do Ensino Fundamental 

Tema: Convergências: Os conteúdos da Educação Física e o Cotidiano Escolar 

Palavras-chave:  Educação Física; Xadrez; Matemática 

Resumo:  O objetivo deste estudo foi o de apresentar o desenvolvimento e os 

resultados  da intervenção pedagógica de um programa de ensino-

aprendizagem do xadrez aos alunos do Ensino Fundamental,   tendo como meio 

o uso da mídia. Inicialmente  aplicamos  um questionário versando sobre o 

conhecimento e interesse pela prática do xadrez, bem como a expectativa dos 

seus benefícios em relação aos estudos das demais disciplinas do colégio. Na 

sequência foram desenvolvidas   atividades diversas  sobre o jogo de xadrez, 

levando-se em consideração sua história  e também atividades com conteúdos 

de matemática(resolução de três problemas em situação inicial e final). Após 

esta etapa foram colocados jogos de xadrez para serem desenvolvidos  com os 

alunos, iniciando-se com os jogos pré-enxadrísticos e depois a prática do xadrez 

(tabuleiro, movimentos das peças). Ao final da intervenção pedagógica  os 

resultados apontam para uma melhoria significativa na resolução de problemas 

de matemática e, consequentemente  em aspectos como: raciocínio lógico, 

concentração e atenção. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: A MÍDIA E A PRÁTICA DEXADREZ: ESTÍMULO AO CÁLCULO 

MATEMÁTICO DE ALUNOS DO 9 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL POR 

MEIO DESTA PRÁTICA 

Tema: Convergências:  Os Conteúdos  da  Educação Física  e  o  Cotidiano 

Escolar 

Palavras-chave: EDUCAÇÃO FÍSICA; XADREZ; MATEMÁTICA 

Resumo: O objetivo desta Unidade Didática é o de propor um material 

pedagógico para um programa de ensino-aprendizagem do xadrez aos alunos 



do Ensino Fundamental, tendo como meio o uso da mídia. Inicialmente é 

proposto nesta Unidade didática a aplicação de um questionário versando sobre 

o conhecimento e interesse pela prática do xadrez, bem como a expectativa dos 

seus benefícios em relação aos estudos das demais disciplinas do colégio. Na 

sequência são apresentadas atividades diversas sobre o jogo de xadrez, 

levando-se em consideração sua história  e também atividades com conteúdos 

de matemática. Após esta etapa serão desenvolvidos jogos de xadrez com os 

alunos, iniciando-se com os jogos pré-enxadrísticos e depois a prática do xadrez 

(tabuleiro, movimentos das peças), para se verificar o desenvolvimento de todo 

o processo no final da aplicação do Material Didático. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: ADAIR DE SOUZA 

ORIENTADOR:  Fernando Augusto Starepravo 

IES:  UEM 

Artigo  

Título:   Flexibilidade corporal e hipermobilidade articular 

Tema: diálogos entre a teoria e a prática 

Palavras-chave:  flexibilidade, trabalho, doenças ocupacionais 

Resumo:  O nosso trabalho aborda questões relativas ao trabalho, Educação 

Física, flexibilidade corporal.  Neste sentido devemos entender  o modo de 

produção capitalista, onde uma minoria é dona dos meios de produção, e os 

nossos alunos da escola pública,no futuro serão os produtores de mercadoria e 

terão que vender sua mercadoria sua força de trabalho. O que acontecerá com 

seus corpos submetidos, a um trabalho produtivo intenso, com movimentos 

repetitivos, e postura inadequadas. Qual será a diferença entre ter o 

conhecimento antecipado sobre as doenças do trabalho e não saber nada as 

doenças ocupacionais? LER e DORT principalmente. A flexibilidade corporal 

significa boa qualidade dos movimentos corporais, e a hipermobilidade corporal 

atinge aproximadamente 30% da população mundial, são indivíduos que tem 

hipermobilidade articular. Isto segundo a professora Neuseli Marino Lamari, da 

Famerp (faculdade de medicina de São José do Rio Preto), alguns textos 

estudados indicam que os indivíduos com Hipermobilidade tem mais facilidades 



para sofrer com as doenças provocadas pelos movimentos repetitivos no 

trabalho. A hipermobilidade caracteriza por frouxidão nos tendões que facilita as 

lesões, e poderão sofrer dores musculares, o trabalho será no sentido de 

estabilizar as articulações. 

 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Flexiblidade corporal e hipermobilidade articular 

Tema: Dialogo entre a Teoria e a Metodologia 

Palavras-chave: Educação Física; Trabalho; Flexibilidade Corporal 

Resumo: O nosso trabalho gira em torno de trabalho, Educação Física, 

flexibilidade corporal, e neste sentido devemos entender a o modo de produção 

capitalista, onde uma minoria é dona dos meios de produção, e os nossos alunos 

da escola pública,no futuro serão os produtores de mercadoria e terão que 

vender sua mercadoria, que é única,(força de trabalho). O que acontecerá com 

seus corpos submetidos, a um trabalho produtivo intenso, com movimentos 

repetitivos, e postura inadequadas. Qual será a diferença entre ter o 

conhecimento antecipado sobre as doenças do trabalho e não saber nada as 

doenças ocupacionais? LER e DORT principalmente. A flexibilidade corporal 

significa boa qualidade dos movimentos corporais, e a hipermobilidade corporal 

atinge aproximadamente 30% da população mundial, são indivíduos que tem 

hipermobilidade articular. Isto segundo a professora Neuseli Marino Lamari, da 

Famerp (faculdade de medicina de São José do Rio Preto), alguns textos 

estudados indicam que os indivíduos com Hipermobilidade tem mais facilidades 

para sofrer com as doenças provocadas pelos movimentos repetitivos no 

trabalho. A hipermobilidade caracteriza por frouxidão nos tendões que facilita as 

lesões, e poderão sofrer dores musculares, o trabalho será no sentido de 

estabilizar as articulações. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: ADEMIR JOSE PEREIRA 

ORIENTADOR:  ARESTIDES PEREIRA DA SILVA JUNIOR 

IES:  UNIOESTE 



Artigo  

Título:   Esporte da Escola: uma proposta de iniciação do futsal e handebol para 

os alunos do 6º ano do ensino fundamental. 

Tema: Esporte escolar - Futsal e handebol 

Palavras-chave:  Esporte na Escola. Futsal. Handebol. Ensino Fundamental 

Resumo:  O objetivo deste artigo é apresentar o relato de experiência de uma 

proposta de ensino dos conteúdos esportivos (futsal e handebol), pautado na 

abordagem do “Esporte da Escola”. Participaram da implementação 30 alunos 

do 6º ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Lindoeste. O objetivo 

principal do projeto foi promover o desenvolvimento integral dos alunos por meio 

de práticas esportivas desenvolvidas nas três dimensões do conteúdo: 

conceitual (o que se deve saber?); procedimental (o que se deve saber fazer?) 

e atitudinal (como se deve ser?). Com a realização deste projeto foi possível 

constatar que: na dimensão conceitual – os alunos compreenderam elementos 

básicos do handebol e futsal (as principais regras, os fundamentos e sistemas); 

na dimensão procedimental – os alunos foram capazes de compreender o jogo, 

principalmente com situações de resoluções de problemas; na dimensão 

atitudinal – foi possível constatar maior respeito aos colegas e as decisões do 

grupo, ocorrendo maior cooperação e interação entre os alunos. Conclui-se que 

o desenvolvimento deste projeto foi uma constatação de que é possível trabalhar 

o esporte na escola de forma com que os objetivos dos conteúdos esportivos 

extrapolem a prática tradicional e possibilitem aos alunos aprendizados 

significativos e relevantes para a sua vida. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Esporte da escola: uma proposta para a iniciação do futsal e handebol 

no ensino fundamental 

Tema: Esporte escolar - Futsal e handebol 

Palavras-chave: Esta Produção Didática Pedagógica, apresentada em forma de 

Unidade Didática intitulada “Esporte da Escola: uma proposta para a iniciação 

do Futsal e Handebol no Ensino Fundamental” objetiva apresentar teorias e 

vivências práticas de ensino dos conteúdos es 

Resumo: Esta Produção Didática Pedagógica, apresentada em forma de 

Unidade Didática intitulada “Esporte da Escola: uma proposta para a iniciação 



do Futsal e Handebol no Ensino Fundamental” objetiva apresentar teorias e 

vivências práticas de ensino dos conteúdos esportivos (futsal e handebol), 

pautado na abordagem do “Esporte da Escola”, para os alunos do 6º ano do 

Ensino Fundamental do Colégio Estadual Lindoeste. Tais vivências têm como 

objetivo principal a promoção do desenvolvimento integral dos alunos, com 

ênfase em valores de cooperação, respeito, solidariedade e coleguismo através 

do esporte. Ressaltando que a implementação terá a sua essencialidade no 

trabalho de ensinar as regras e fundamentos técnicos e táticos do handebol e 

futsal nas dimensões conceituais, procedimentais e atitudinais. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: ADEMIR ZANANDREA 

ORIENTADOR:  ZELINA BERLATTO BONADIMAN 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  

Título:   RELATO DE EXPERIÊNCIAS VIVENCIADAS NO ENSINO DO 

XADREZ 

Tema: DIÁLOGOS ENTRE TEORIA E METODOLOGIA 

Palavras-chave:  Xadrez. Clube. Ensino/aprendizagem. Concentração. 

Raciocínio. 

Resumo:  Este artigo trata do relato de experiências vivenciadas no processo 

ensino/aprendizagem do jogo de xadrez, desenvolvido com alunos de escolas 

estaduais do ensino fundamental e médio e do projeto de implantação de um 

clube de xadrez comunitário no município de Salto do Lontra. Nosso objetivo com 

este trabalho é evidenciar os elementos educativos e sociais envolvidos na 

prática do xadrez na escola e as benefícios que a fundação de um clube de 

xadrez comunitário pode trazer aos envolvidos, mostrando as vantagens que a 

prática desse jogo pode trazer para os praticantes e principalmente sua função 

determinante no auxilio do processo educativo no tocante a concentração, 

raciocínio e disciplina, entre outros, como ferramenta decisiva de apoio ao 

educador. A luta e a experiência como professor podem servir como modelo e 

inspiração para quem deseja trilhar este caminho, ou apenas para que se tenha 

conhecimento dessa realidade que pode ser mais útil do que se imagina. Vamos 



ver como o xadrez sempre foi considerado importante por pessoas de destaque 

na história da humanidade e como o prazer desta atividade faz com que os 

iniciantes se interessem dele e façam disso uma atividade constante no decorrer 

de suas vidas. Também podemos considerar que o trabalho está baseado nas 

experiências do educador e dos praticantes, o que lhe confere credibilidade para 

que possa orientar com segurança a quem queira basear-se nestas experiências 

e contribuições aqui relatadas. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: MANUAL DE ORIENTAÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CLUBE DE 

XADREZ 

Tema: DIÁLOGOS ENTRE TEORIA E METODOLOGIA 

Palavras-chave: Xadrez. Socialização. Clube. Manual. 

Resumo: A implantação de um Clube de Xadrez pode auxiliar no 

desenvolvimento educacional e suprir algumas carências de caráter social, 

esportivo e cultural, com o propósito de exercitar as capacidades e habilidades 

cognitivas, buscando a socialização do grupo e o convívio com a diferença. 

Justifica-se por perceber o crescente interesse pelo xadrez, e a necessidade de 

se criar um espaço para a prática desta atividade que pode ser praticada por 

pessoas de diferentes faixas etárias e dos mais variados níveis sócio-

econômicos. 

Um Clube de Xadrez, além de possibilitar o desenvolvimento de atividades 

específicas que envolvam os alunos, pais e comunidade em geral, 

proporcionando um espaço de descontração, conhecimento e inter-relações 

entre os envolvidos, servindo como um instrumento de para divulgar e difundir a 

prática do jogo na Escola ou Comunidade. 

Algumas etapas serão propostas para a implementação e a efetivação do clube, 

as quais poderão ser discutidas e utilizadas pelos interessados na formação do 

mesmo. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: ADRIANA CHRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS 

ORIENTADOR:  Moacir Avila de Matos Junior 



IES:  UEPG 

Artigo  

Título:   A Importância da Escola na Prevenção da Obesidade Infantil 

Tema: Convergências: Os Conteúdos da Educação Física e o Cotidiano escolar 

Palavras-chave:  obesidade infantil, alimentação saudável, qualidade de vida, 

atividade física 

Resumo:  Este trabalho foi realizado com alunos do 6º ano de uma escola do 

interior do Paraná, com a finalidade de orientar e conscientizar o aluno e seus 

pais da importância de uma alimentação saudável acompanhada de atividade 

física regular em sua vida diária. O estudo teve como base referências 

bibliográficas, com ênfase nas características da obesidade infantil, bem como 

suas causas e consequências. Percebeu-se que o costumes alimentares atuais 

destes alunos e a falta de atividade física tem favorecido no aumento da doença. 

As aulas de Educação Física tem papel transformador nas escolas e na 

sociedade onde está inserida, contribuindo através de informações e da 

formação de indivíduos capazes de mudar seus costumes alimentares e praticar 

atividades físicas regularmente. Concluiu-se nesta pesquisa que a escola em 

conjunto com a família pode orientar a criança à adquirir hábitos saudáveis em 

seu dia a dia, que venham auxiliá-lo na prática prevenção da obesidade em sua 

vida na fase escolar e também em sua vida adulta. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: A Importância da Escola na Prevenção da Obesidade Infantil 

Tema: Convergências: Os Conteúdos da Educação Física e o Cotidiano escolar 

Palavras-chave: Educação Física, obesidade, atividade física 

Resumo: O assunto obesidade infantil está ganhando espaço na mídia e nas 

escolas, o mau hábito alimentar produz o aumento do consumo de calorias 

gerando o excesso de peso corporal. Ainda há o fator da falta de atividade física 

em que as crianças estão dando preferência ao comodismo tecnológico. Até 

onde a Escola é responsável na orientação de seus alunos sobre este tema? 

Mesmo com todo destaque ao assunto as crianças estão cada vez mais obesas. 

O objetivo desse projeto é contribuir com aluno e seus familiares da importância 

de uma alimentação saudável acompanhada de atividade física regular em sua 

vida diária. O projeto será desenvolvido com alunos do 6º ano de uma Escola 



Estadual do interior do Paraná, através de discussão sobre o tema, confecção 

de um caderno de receitas saudáveis e de uma cartilha de atividade física. 

Espera-se obter bons resultados na compreensão e na prática de bons hábitos 

diários para prevenção da obesidade infantil, visando uma melhor qualidade de 

vida na fase adulta. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: AILTON DE BRITO 

ORIENTADOR:  Carmem Elisa Henn Brandl 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  

Título:   CONTRIBUIÇÕES DOS JOGOS PRÉ-DESPORTIVOS NA 

TRANSIÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DOS ANOS 

INICIAIS PARA OS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Tema: Cultura Corporal: Pontes de Análise 

Palavras-chave:  Ensino Fundamental. Educação Física. Jogos Pré-

Desportivos. 

Resumo:  Este artigo apresenta algumas reflexões a respeito do período de 

transição dos Anos Iniciais para os Anos Finais do Ensino Fundamental, bem 

como o resultado de uma proposta pedagógica na área de Educação Física, 

aplicada aos alunos do 6º ano de um Colégio Estadual do Estado do Paraná que 

teve por objetivo contribuir na adaptação desses alunos nesta nova realidade. O 

Projeto faz parte do programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) do 

Paraná.  Consistiu na aplicação de uma Unidade didática, do conteúdo Jogos 

Pré-desportivos com encaminhamento teórico-metodológico pautado na 

Pedagogia Histórico Crítica. O texto parte de uma fundamentação teórica que 

aborda a organização e os aspectos legais da Educação Física no Ensino 

Fundamental, seguido das abordagens pedagógicas da Educação Física, a 

Pedagogia Histórico Crítica e descreve sobre Jogos Pré-desportivos. A 

metodologia consistiu em um diagnóstico inicial, que teve por objetivo 

compreender o contexto da Educação Física nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, foi realizado através da aplicação de um questionário aos 

professores de Educação Física e Pedagogos das Escolas Municipais. Em um 



segundo momento, aplicou-se a proposta em turmas de 6º anos e realizou-se o 

relato desta experiência. Concluiu-se com a realização deste trabalho que na 

pesquisa de campo observou-se que tanto o grupo de professores, quanto a 

equipe pedagógica, está preocupado com a formação do aluno como um todo, 

valorizando as aulas de Educação Física, mesmo diante de tantos desafios que 

os mesmos enfrentam. Em relação a aplicação da proposta percebeu-se, que 

tanto a proposta da metodologia de ensino, baseada nos cinco passos da 

Pedagogia Histórico-crítica, como a escolha do conteúdo Jogos pré-desportivos 

contribuiu significativamente para auxiliar na aprendizagem de Educação Física 

e na valorização e adaptação dos alunos neste novo sistema de Ensino. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Contribuições dos Jogos Pré-Desportivos na transição dos alunos da 

Rede Pública Municipal dos Anos Iniciais para os Anos Finais do Ensino 

Fundamental. 

Tema: Aplicação à cultura corporal 

Palavras-chave: Jogos Pré – Desportivos; Pedagogia Histórico Critica; Alunos. 

Resumo: Está Unidade Didática com a temática Jogos Pré-Desportivos, como 

contribuição na transição dos alunos da Rede Pública Municipal dos Anos Iniciais 

para os Anos Finais do Ensino Fundamental. Seu referencial teórico-

metodológico está pautado na Pedagogia Histórico Crítica Superadora da 

Educação Física que tem como objeto de estudo e aplicação à cultura corporal. 

O objetivo central dessa Unidade Didática é de oferecer um material didático que 

possa auxiliar os professores de Educação Física durante as aulas, à adaptação 

dos alunos na etapa de transição do 5º Ano do Ensino Fundamental das escolas 

da rede municipal de Ensino, para o 6º Anos do Ensino Fundamental da Escola 

Estadual Graciliano Ramos. Destacando a importância dos jogos na Educação 

Física, ação que limita de forma direta o desenvolvimento da criança na fase final 

dos períodos pré-operatório e operatório, sob as dimensões cognitiva, afetiva e 

motora e contribui na socialização e na tomada de decisões A metodologia aqui 

aplicada se fundamenta na Abordagem Crítico. Assim esse material é dirigido 

aos professores da Rede Estadual de Ensino, especialmente para as turmas dos 

6º anos como sugestão de atividades utilizando os jogos pré- desportivos nos 

conteúdos que abordando os movimentos e ações que envolvem o Atletismo, 



Handebol, Voleibol e Futsal, tendo como orientações metodológicas, 

organizadas por Planos de aulas, do conteúdo específico Jogos Pré-desportivos, 

seguindo os passos da Metodologia acima citada, na busca de superar as 

dificuldades que os alunos que ingressam no 6º ano do Ensino Fundamental 

apresentam, diante de um ambiente novo, com novas normas, novos colegas, 

novos encaminhamentos metodológicos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: ALEXANDRA MARA FIORI 

ORIENTADOR:  Fabio Mucio Stinghen 

IES:  UTFPR 

Artigo  

Título:   A CULTURA CORPORAL DE MOVIMENTO E O LAZER COMO 

MEDIADORES DOS CONFLITOS NO RECREIO ESCOLAR DO COLÉGIO 

ESTADUAL MATHIAS JACOMEL. 

Tema: A CULTURA CORPORAL COMO PONTES DE ANÁLISE 

Palavras-chave:  Palavras chaves: Cultura Corporal. Recreio Escolar. Lazer. 

Conflitos Escolares. 

Resumo:  O estudo em questão teve por objetivo discutir e aplicar os conteúdos 

da Cultura Corporal de movimento contextualizando o lazer a partir do lúdico 

como elementos articuladores de uma proposta de educação social e da 

construção de autonomia do aluno através de atividades desenvolvidas no 

recreio escolar. Para tanto foram envolvidos os alunos do 9º ano do Ensino 

Fundamental, turno vespertino do Colégio Estadual Mathias Jacomel em 

Pinhais-Pr. Esta intervenção apresentou-se como mais um elemento que 

possibilitasse ampliar a percepção e a interpretação da realidade. A pesquisa 

assumiu um caráter qualitativo de cunho social, o mesmo caracterizou-se como 

pesquisa-ação. Nos dias da aplicação do projeto no recreio escolar, foram 

montadas estações onde os alunos podiam participar das atividades individuais 

e coletivas. Verificou-se no processo de implementação a ausência dos conflitos 

que são motivos de preocupação da equipe pedagógica e direção. Os alunos 

mostraram-se interessados na participação do projeto durante a sua aplicação, 



observando desta forma, um envolvimento positivo por grande parte destes no 

recreio. 

 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: A CULTURA CORPORAL DE MOVIMENTO E O LAZER COMO 

MEDIADORES DOS CONFLITOS NO RECREIO ESCOLAR DO COLÉGIO 

ESTADUAL MATHIAS JACOMEL 

Tema: A CULTURA CORPORAL PONTES DE ANÁLISE 

Palavras-chave: Cultura Corporal; Recreio Escolar; Lazer; Conflitos nos 

Intervalos. 

Resumo: O estudo em questão tem por objetivo discutir e aplicar os conteúdos 

da Cultura Corporal de movimento, contextualizando o lazer a partir do lúdico 

como elementos articuladores de uma proposta de educação social e da 

construção de autonomia do aluno, através de atividades desenvolvidas no 

recreio escolar. Para tanto serão envolvidos os alunos do 9º ano do Ensino 

Fundamental que terão a função de monitores no turno vespertino do Colégio 

Estadual Mathias Jacomel em Pinhais-Pr. Esta intervenção apresenta-se como 

mais um elemento que possibilite ampliar a percepção e a interpretação da 

realidade. Nos dias da aplicação do projeto no recreio escolar, devem ser 

montadas estações onde os alunos possam participar das atividades individuais 

e coletivas. Espera-se neste processo de implementação, que ocorra a 

diminuição de conflitos que têm sido motivo de preocupação da Equipe 

Pedagógica e Direção. 

 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: ALVANIRA SOARES DE JESUS 

ORIENTADOR:  Carlos Eduardo da Costa Schneider 

IES:  UTFPR 

Artigo  

Título:   A educação física: uma proposta de investigação do esporte olímpico 

não praticado nas escolas publicas 



Tema: Diáloghos entre a teoria e metodologia 

Palavras-chave:  Jogos olímpicos; Esporte olímpico; Olimpíadas da atualidade; 

Esporte; Esportes especiais. 

Resumo:  O artigo que aqui se apresenta é resultado de um trabalho 

desenvolvido com alunos do 2° (segundo) ano do Ensino Médio do período do 

noturno, do Colégio Estadual Prefeito Joaquim da Silva Mafra em Guaratuba, 

Paraná. Nesse contexto, a problemática que impulsionou a proposta de 

intervenção volta-se para a não existência de atividades físicas nestes 

educandos que trabalham durante o dia e estudam no período noturno. Este 

cenário pressupõe que outros interesses se sobrepõem as práticas físicas de 

esportes escolares. Com base nas legislações, este estudo visou levar os alunos 

a conhecer através de pesquisas o elenco dos jogos olímpicos atuais e como 

eles podem contribuir para alterar o conhecimento sobre os diversos esportes 

praticados na atualidade. Respondendo a seguinte indagação: O conhecimento 

dos diversos esportes olímpicos poderá levar a apreciação esportiva dos eventos 

veiculados pela mídia? Logo, o docente de educação física do ensino noturno 

não raro, encontra barreiras de aceitação das atividades, entre elas a motivação 

é sem dúvida a que mais preocupa, já que a maioria dos alunos se nega a 

participar. Dessa forma, a intervenção objetivou desenvolver uma pesquisa de 

investigação do esporte olímpico proporcionando ao aluno uma formação global 

como também, buscou-se possibilitar o reconhecimento do esporte olímpico 

distante de seu cotidiano escolar de modo a apreciar os jogos olímpicos 

realizados a cada quatro anos. Assim, foram desenvolvidas e implementadas 

práticas de metodológicas de ensino considerando-se o público alvo e suas 

particularidades 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: A educação física: uma proposta de investigação do esporte olímpico não 

praticado nas escolas públicas 

Tema: Diálogos entre a teoria e metodologia 

Palavras-chave: Jogos olímpicos; Esporte olímpico; Olimpíadas da atualidade; 

Esporte; Esportes especiais. 

Resumo: A educação física no ensino noturno não raro encontra barreiras de 

aceitação das atividades pelos alunos. E “no caso do ensino médio são 



priorizadas atividades curriculares com preocupação obsessiva aos 

vestibulares”. (Freire, 2009, p.5).  Por outro lado como parte integrante da matriz 

curricular garante o acesso ao conhecimento e a reflexão crítica das 

manifestações corporais historicamente produzidas pela humanidade. 

 O aluno tomará conhecimento dos diversos esportes que compõem o elenco  

das olimpíadas, especialmente daqueles  que não são praticados nas escolas 

públicas como badmington, luta Greco-romana, levantamento de pesos, 

equitação, esgrima, entre outros. 

Ao final do trabalho o aluno terá informações de acesso aos diversos esportes 

olímpicos, e poderá apreciar apresentações que a mídia proporcionará durante 

o ano olímpico de 2016. 

 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: ALVARO LUIZ PENTEADO SANTOS 

ORIENTADOR:  Carlos Eduardo da Costa Schneider 

IES:  UTFPR 

Artigo  

Título:   O skate enquanto fenômeno esportivo cultural, social e contemporâneo: 

uma abordagem pedagógica nas aulas de Educação Física no ensino 

Fundamental 

Tema: Os Esportes Radicais (ER), numa abordagem pedagógica nas aulas de 

Educação Física. 

Palavras-chave:  Esportes Radicais, Skate, Cultura, Educação Física 

Resumo:  O presente estudo busca apresentar, analisar e refletir sobre o 

Skateboard, atividade esportiva de característica radical, observando suas ações 

e possibilidades educacionais, culturais e sociais na área de Educação Física, 

bem como no espaço interno da escola e sua relação com as demais disciplinas, 

e com os profissionais da educação que atuam na escola pública. Este processo 

de estudos e desenvolvimento prático foi idealizado e desenvolvido no C.E. 

Humberto de A. Castelo Branco- Pinhais - PR com os alunos dos 8º anos C,D e 

E do EF do período vespertino. Após um ano pesquisas, e a formulação do 

projeto de implementação e do caderno temático escolhido pelo autor do 



trabalho, bem como o aval do orientador no ano de 2012, partiu-se para a 

implementação do projeto desenvolvido no 1º de 2013, onde pode-se aplicar as 

ações planejadas no anterior. Paralelamente a implementação, ocorreu  a 

aplicação do GTR para os professores de E. F. da Rede. O GTR contou com 15 

professores cursistas. Neste momento de fechamento de estudos do PDE, 5ª 

turma do PDE 2012 - 2013 será apresentado as ações planejadas, executadas, 

os resultados  alcançados no período de execução dos estudos do Skate,  ER 

de apelo jovem, muito praticada em nossa região.  O Skate sofre preconceito e 

discriminação por ser um esporte contemporâneo e de característica rebelde e 

contestadora,  por isso os estudos serão focalizados na desmistificação dos 

preconceitos relacionado a prática do skate nas ruas, e de que forma poderíamos 

aplicar esta atividade nas aulas de E.F. na escola pública, possibilitando talvez 

a relação efetiva com os paradigmas tradicionais da E. F. e da escola 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: O skate enquanto fenômeno esportivo cultural, social e contemporâneo: 

uma abordagem pedagógica nas aulas de Educação Física no ensino 

Fundamental 

Tema: Os Esportes Radicais (ER), numa abordagem pedagógica nas aulas de 

Educação Física. 

Palavras-chave: Esportes Radicais; Skate; Cultura; Educação Física 

Resumo: O Skate é utilizado nas ruas como forma de lazer e estilo de vida, mas 

a realidade encontrada na escola é a sua utilização como meio de transporte e 

muitas vezes o mesmo fica guardado em um canto até o sinal de pegá-lo e voltar 

para casa. Assim o presente projeto pretende desmistificar os preconceitos ainda 

existentes em relação aos Esportes Radicais, em especial à modalidade Skate 

nas aulas de Educação Física no 8º ano período vespertino, dando ênfase aos 

aspectos contemporâneos que a modalidade enquanto fenômeno esportivo, 

cultural e social abrange na comunidade local, desta forma articulando a sua 

prática com as abordagens pedagógicas nas aulas, propiciando uma formação 

global dos alunos e que constitui num processo digno de formação humana. 

Caracteriza-se como pesquisa ação, qualitativa e de cunho social. Com a difusão 

do Skate, é necessário o aprimoramento do conhecimento de suas técnicas de 

ensino, mais seguras e eficientes, a fim de ampliar as formulações teóricas a 



este respeito. Acreditamos que o Skate pode ser inserido no contexto escolar, 

oferecendo aos alunos a possibilidade de vivenciar novas práticas esportivas. 

Tendo nos conteúdos uma abordagem complexa e crescente, porque em cada 

um dos níveis de ensino os alunos trazem consigo múltiplas experiências 

relativas ao conhecimento sistematizado, que devem ser consideradas no 

processo de ensino e de aprendizagem. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: ANAIR JUREMA BARRETO DA COSTA 

ORIENTADOR:  SERGIO ROBERTO ABRAHAO 

IES:  UFPR 

Artigo  

Título:   As conquistas da Atividade Circense no ambiente escolar 

Tema: EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR E INOVAÇÕES PEDAGÓGICAS 

Palavras-chave:  Atividades Circenses, Inovações e contextualizações 

Educação Física Escolar 

Resumo:  Este artigo tem como objetivo compartilhar as experiências do uso 

das Atividades Circense, como forma de inovação e contextualização deste 

conteúdo estruturante nas aulas de Educação Física escolar. Valendo-se de aliar 

as referências teóricas e a metodologia com uma sistematização, usam-se as 

TIC´s - Tecnologias da informação e da comunicação, na intervenção 

pedagógica das atividades circenses. Isso visa conscientizar os alunos do sexto 

ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Professor Francisco Zardo. Na 

busca de ampliar os conteúdos trabalhados na Educação Física para além dos 

esportes, os blocos de Malabares, Ginástica Acrobática e Slakeline serão ótimos 

aliados para que sejam trabalhadas as manifestações culturais corporais no 

ambiente escolar. Com isso, existe a possibilidade que os encaminhamentos 

pedagógicos praticados, sirvam de inspiração para que atividades circenses, que 

é conteúdo estruturante presente nas Diretrizes Curriculares do Paraná, sejam 

incorporadas nos planejamentos por mais profissionais que atuam nesse 

ambiente, que almejam o fortalecimento e diversificação da Educação Física 

Escolar. 

 



Produção didático-pedagógica 

Título: Atividade Circense: um projeto transdisciplinar 

Tema: EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 

Palavras-chave: Metodologias Inovadoras, Transdisplinaridade Aprendizagens 

Motivadoras 

Resumo: Este Material Didático vem propor um resgate do conteúdo 

estruturante da Ginástica na roupagem da Ginástica Circense, que se encaixa 

em um perfil de prática prazerosa, desafiadora e inovadora e que seja de 

relevância para a cultura escolar e que elementos que muitas vezes não são 

devidamente explorados nas aulas de Educação Física. Vamos aliar ao uso das 

teorias pedagógicas, fazendo uso das TICs para inovar nos encaminhamentos 

metodológicos, pois acreditamos ser o este o link que faltava para unir alunos-

informações-aprendizagens-disciplinas-professores, tendo como elo central, do 

admirável o teor cultural, lúdico, criativo e atrativo do universo das Atividades 

Circenses. Almejamos disciplina de Educação Física, alem de estar inserida 

componente curricular obrigatório, dentro da proposta pedagógica, tenha um 

planejamento que efetivamente esteja cumprindo o objetivo central, de fazer com 

que o aluno e suas reais necessidades, tenham condições de conhecer e 

valorizar sua cultura corporal, para então alcançar a consciência cidadã da qual 

é o seu papel nesta sociedade atual. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: ANDREIA SALETTE ZANIN 

ORIENTADOR:  Christine Vargas Lima 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  

Título:   Ginástica se aprende na escola? 

Tema: Diálogos entre a Teoria e a Metodologia 

Palavras-chave:  Educação Física; Ginástica; Alunos.. 

Resumo:  O presente artigo é parte integrante do Projeto de Desenvolvimento 

Educacional (PDE), resultado da Implementação Pedagógica, quando planejou-

se e aplicou-se 32 aulas aos alunos dos 6º anos de uma escola da rede pública 

estadual da cidade de Rio Bonito do Iguaçu. O objetivo deste estudo foi 



oportunizar uma forma interessante e desafiadora de trabalhar e de refletir sobre 

o conteúdo de Ginástica nas aulas de educação física. A realização deste 

trabalho justificou-se pela necessidade em diversificar, ampliar e re-significar, ou 

seja, repensar as práticas tradicionais nas aulas de Educação Física. A proposta, 

que incluiu em torno de quarenta alunos, preocupou-se em abordar questões 

relativas à concretização da ginástica na escola, como pesquisas, trabalhos em 

grupos e, através de práticas que desenvolvessem a consciência corporal, 

buscou-se possibilitar ao educando reconhecer as possibilidades e limites do 

corpo. Na análise e avaliação entre alunos e professor, constatou-se a 

valorização e consolidação da Educação Física e, principalmente, da Ginástica 

na escola, mostrando assim vivências diferenciadas que podem levar a 

efetivação do ensino aprendizagem e não só a prática pela prática. 

 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Ginástica se aprende na escola? 

Tema: Diálogos entre Teoria e Metodologia 

Palavras-chave: GINÁSTICA; CONSCIÊNCIA CORPORAL; PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS. 

Resumo: Esta Unidade Didática foi elaborada com o objetivo de desenvolver 

práticas pedagógicas que auxiliem os professores a diversificar as aulas de 

Educação Física nas Escolas, referente ao conteúdo de Ginástica. Considerando 

as DCE’s (2008), a ginástica desenvolvida na escola deve permitir as diversas 

possibilidades de movimentos corporais, propiciando a participação de todos os 

alunos e também a criação de movimentos para que descubram e reconheçam 

as possibilidades e limites do próprio corpo. Assim, nesta Produção Didático-

pedagógica, pretende-se apresentar a Ginástica numa perspectiva crítica e 

reflexiva adaptada ao contexto escolar, onde se pretende verificar o aprender e 

o vivenciar a aprendizagem, objetivando ampliar os conhecimentos dos alunos 

em relação à importância da prática da mesma, bem como oportunizar o aluno 

a desenvolver consciência corporal na atualidade. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 



PROFESSOR PDE: ANELORI BENNEMANN 

ORIENTADOR:  Luis Sergio Peres 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  

Título:   UM NOVO PENSAR E AGIR A PARTIR DO ENSINO DO JOGO DE 

XADREZ. 

Tema: DIÁLOGO ENTRE TEORIA E METODOLOGIA 

Palavras-chave:  Xadrez, Aprendizagem, Conhecimento, Cidadão 

Resumo:  Sabemos que a prática pedagógica utilizada pelo xadrez possibilita 

transformações e melhor aceitação, através do poder fascinante do jogo no 

processo educacional, auxiliando na mudança de posturas e quebrando 

resistências, criando, também, novas perspectivas de aprendizagem junto à 

comunidade acadêmica devido às ações reflexivas desenvolvidas durante sua 

realização. Assim, o objetivo deste estudo foi desenvolver por intermédio do jogo 

de xadrez, abordagens que levassem o aluno a um novo pensar e agir no 

contexto escolar. O mesmo caracterizou-se como uma pesquisa de campo 

descritiva exploratória participativa. A população para o referido estudo foi 

composta por  alunos que apresentavam dificuldade de aprendizagem do 7ª ao 

9ª ano do ensino Fundamental do período matutino de um Colégio Estadual do 

município de Marechal Cândido Rondon, Paraná. A amostra para o referido 

estudo foi composta por 20 alunos, onde oportunizou-se espaço para o 

desenvolvimento de atividades de iniciação e desenvolvimento do jogo de 

xadrez. O instrumento utilizado no estudo foram pareceres dos professores e da 

coordenação pedagógica da escola, e um questionário fechado. Teve-se como 

fator de avaliação provocar atitudes nos alunos para que se mantivessem 

curiosos e pré-dispostos a aprender, isso sempre por meio do jogo de xadrez. 

Neste sentido, buscou-se utilizar o ensino aprendizagem do xadrez como um 

meio para a obtenção de conhecimento e para o desenvolvimento de condições 

para superação da defasagem cultural existente em nossa realidade, visando 

contribuir para a construção de uma sociedade menos alienada. Os resultados 

obtidos foram significativos em relação à convivência e desenvolvimento 

pedagógico junto aos alunos membros da amostra. 

 

Produção didático-pedagógica 



Título: Um novo pensar e agir a partir do ensino de xadrez. 

Tema: DIÁLOGO ENTRE TEORIA E METODOLOGIA 

Palavras-chave: Educação, Xadrez, Aprendizagem, Conhecimento, Cidadão. 

Resumo: Sabe-se que a prática pedagógica utilizada a partir da aprendizagem 

do xadrez possibilita transformações por meio do poder fascinante do jogo, o 

qual pode estar auxiliando na mudança de posturas e quebrando resistências, 

criando, assim, novas perspectivas de aprendizagem devido às ações reflexivas 

desenvolvidas durante o processo. O objetivo deste estudo é desenvolver, por 

intermédio do jogo de xadrez, abordagens que levem o aluno a um novo pensar 

e agir no contexto escolar. O mesmo caracteriza-se como uma pesquisa de 

campo descritiva exploratória participativa. A amostra para o referido estudo será 

composta por 20 alunos. O instrumento utilizado no estudo serão pareceres dos 

professores e coordenação pedagógica da escola, e também um questionário 

fechado. Buscar-se-á provocar nos alunos atitudes para que se mantenham 

curiosos e pré-dispostos a aprender, isso sempre através do jogo de xadrez. 

Assim, o ensino-aprendizagem do xadrez será utilizado como um meio para a 

obtenção de conhecimento e desenvolvimento de condições de superação da 

defasagem cultural existente em nossa realidade, contribuindo para construir 

uma sociedade menos alienada. Tendo-se em conta as ações anteriormente 

elencadas será possível verificar quais as mudanças que poderão ser 

alcançadas ao se introduzir a prática do xadrez na escola e na vida de cada 

aluno. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: ANITA MARA RODRIGUES 

ORIENTADOR:  Orlando Mendes Fogaca Junior 

IES:  UEL 

Artigo  

Título:   CONFLITOS INTERPESSOAIS NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

NO 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Tema: Convergências: Os conteúdos da Educação Física e o Cotidiano Escolar. 

Palavras-chave:  Educação Física; Conflitos Interpessoais; Choque de 

gerações; Educação Moral 



Resumo:  Sabe-se que, historicamente, cada geração de alunos chega à rede 

estadual de ensino com uma bagagem cultural, moral, social e educacional cada 

vez mais inesperada pelos educadores. Observa-se que as unidades escolares, 

sem entender o choque que há entre as gerações, sem entender sobre o 

desenvolvimento da Moral no sujeito em situações de conflitos, acabam criando 

em seus ambientes educativos uma atmosfera repressora, vigiada por câmeras 

ou pessoas, com regras rígidas, com exercícios variados de cópia e atividades 

em que o silêncio impere e o professor possa “dar” a sua aula. Em grande parte 

dos estabelecimentos de ensino, o professor continua sendo o dono da 

informação e o aluno, um recipiente vazio que precisa ser preenchido. 

Evidentemente que há educadores flexíveis, que entendem esse choque de 

gerações, conhecem um pouco sobre as novas metodologias e ferramentas que 

invadem o espaço escolar e atuam de modo positivo em situações de conflitos. 

No entanto, de acordo com o levantamento de questões, através de diálogos e 

observações com variados professores, vê-se que este sabe muito pouco ou 

quase nada sobre as fases do desenvolvimento moral da criança descritos por 

Piaget. Entender esses estágios ajuda na reflexão e na busca de soluções e/ou 

mediações efetivas para se lidar com a quantidade de conflitos que estão se 

instalando nas escolas.  Partindo da observação, intervenção e de questionários 

para alunos e professores sobre os variados conflitos, nesse artigo, surgem 

possibilidades de atuação no intuito de melhorar o clima dos relacionamentos 

interpessoais nas escolas. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: CONFLITOS INTERPESSOAIS NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

NO 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Tema: Convergências: Os conteúdos da Educação Física e o Cotidiano Escolar. 

Palavras-chave: Educação Física; Conflitos; Relações Interpessoais; Violência. 

Resumo: De onde surge a maioria dos conflitos nas escolas? Dos alunos e seus 

pares? Dos professores? Da família? Dos gestores? 

De quem é a responsabilidade pelas situações conflituosas nesse ambiente? 

Esse trabalho destina-se a colaborar na mediação de conflitos nas escolas e em 

especial nas salas do sexto ano do ensino fundamental, onde de acordo com 

situações detectadas em livros de ocorrência e relatos de professores foram 



encontrados inúmeros conflitos mal resolvidos, mal mediados por falta de um 

espaço de clareza, tranquilidade e consciência de que é possível uma 

intervenção positiva através do nosso próprio comportamento enquanto 

professores, mediadores e sujeitos possuidores da maturidade adequada para 

solucionar conflitos, uma vez que a solução está num lugar muito acessível: 

dentro de nós. 

Nossa sociedade atual apresenta-se cada vez mais exigente em relação a vários 

aspectos, principalmente no campo educacional. São muitas as mudanças 

ocorridas que influenciam as relações afetivas e interpessoais estabelecidas nos 

mais variados locais. Vemos que as escolas necessitam de mais tolerância e 

conhecimento para que se faça uma análise histórica dessas relações nesse 

ambiente, de maneira a contribuir na qualidade dessas relações, pois o que 

vemos são relações interpessoais imperando com resultados negativos e 

produzindo variados níveis de violência. 

 Trata-se então de termos um novo olhar para os relacionamentos, procurando 

instalar nas escolas procedimentos e atitudes que colaborem para a melhoria 

das relações interpessoais entre os sujeitos que se apresentam no ambiente 

escolar e que são frutos da nova sociedade líquida e mutável que aí está. 

 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: ANTONIO CARLOS GUSMAO 

ORIENTADOR:  Carlos Eduardo da Costa Schneider 

IES:  UTFPR 

Artigo  

Título:   UMA PROPOSTA DE INFORMAÇÃO E PREVENÇÃO NO USO DE 

“DROGAS LÍCITAS” PARA ALUNOS DO PERÍODO NOTURNO DO C. E. 

GABRIEL DE LARA. 

Tema: EDUCAÇÃO FÍSICA PREVENTIVA 

Palavras-chave:  Drogas Lícitas. Informação e Prevenção. Autoestima. 

Sociabilidade 

Resumo:  Este trabalho foi realizado com o objetivo de informar e prevenir os 

educandos do ensino médio, período noturno do Colégio Estadual Gabriel de 



Lara, pois a incidência ao uso de tabaco e álcool (consideradas drogas lícitas, 

isto é: liberadas para compra e ao consumo) na idade e o meio em que vivem, 

tornam-se significativamente fatores de riscos para sociedade e na educação 

escolar. Dadas às consequências, divulgaremos os malefícios através de uma 

proposta informativa e preventiva, conscientizando-os, prevenindo-os e 

sensibilizando-os, buscando mostrar-lhes aspectos plenos para a prática da 

cidadania, melhoria da autoestima e na qualidade de vida. Divulgar os pareceres 

biológicos na utilização do álcool e do tabaco buscando a discussão do grupo e 

com muita reflexão teórica na apropriação dos conhecimentos. O intuito deste 

trabalho informativo e preventivo é formar nestes educandos uma consciência 

sobre os transtornos psicológicos, emocionais, sociais e biológicos, e tentar 

convencê-los dos riscos à predisposição ao vício e ao uso de outras substâncias 

consideradas proibidas ou ilícitas, esperando que tornem protagonistas para 

uma sociedade saudável e transformadora. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: UMA PROPOSTA DE INFORMAÇÃO E PREVENÇÃO NO USO DE 

“DROGAS LÍCITAS” PARA ALUNOS DO PERÍODO NOTURNO DO C. E. 

GABRIEL DE LARA. 

Tema: Unidade didática 

Palavras-chave: INTERVENÇÃO; INFORMAÇÃO; DROGAS LÍCITAS. 

Resumo: A Lei Federal nº 9696/98 que regulamenta a Res. nº 046/2002 

CONFEF, integra o profissional graduado legalmente em curso de Educação 

Física ao campo da área de saúde e da Educação. Este profissional de 

Educação Física atua como agente transformador no social, na promoção de 

educação efetiva e permanente para a saúde como meio eficaz para a conquista 

de estilos de vidas saudáveis (BRASIL, 1988). As práticas pedagógicas 

escolares têm como objetivos adquirir, conservar, promover e restabelecer e o 

papel da Educação Física no contexto social atual transcendendo o censo 

comum e oportunizando ao educando os saberes produzidos, fazendo-o 

compreender as implicações que as drogas (lícitas e ilícitas) acarretam. Sendo 

assim é imprescindível e recomendável que os professores da disciplina de 

Educação Física conheçam a realidade social em que os alunos estão inseridos, 

em especial aquelas que causam problemas comuns como os relacionado ao 



álcool e ao tabaco. O estudo visa ao profissional de Educação Física informar e 

prevenir da utilização das drogas lícitas (álcool e tabaco) para os alunos do 

período noturno do C. E. Gabriel de Lara. pois a incidência ao uso destas drogas 

(consideradas lícitas, isto é: liberadas para compra e ao consumo) na idade e o 

meio em que vivem, tornam-se significativamente fatores de riscos para 

sociedade e na educação escolar. O intuito deste trabalho informativo e 

preventivo é formar nestes educandos uma consciência sobre os transtornos 

psicológicos, emocionais, sociais e biológicos, e tentar convencê-los dos riscos 

à predisposição ao vício e ao uso de outras substâncias consideradas proibidas 

ou ilícitas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: ANTONIO SEGUNDO GALBARDI 

ORIENTADOR:  Fernando Pereira Candido 

IES:  UEL 

Artigo  

Título:   O Problema da integração/exclusão e da desigualdade/diferença no 

Futsal como conteúdo da Educação Física 

Tema: Cultura Corporal/Aontes de Análise 

Palavras-chave:  Esporte/Futsal; Integração/Exclusão; Desigualdade/Diferença 

Resumo:  O presente artigo é uma análise do projeto - Integração e exclusão 

nas aulas de Educação Física: Possibilidades no estudo do Esporte, originado 

da necessidade de promover a integração dos no Esporte/Futsal. A Educação 

Física escolar, cujo objetivo é o desenvolvimento da aptidão física do homem, 

tem provocado situações excludentes, contribuindo historicamente para a 

manutenção da estrutura da sociedade capitalista, veiculando seus valores. 

Tentamos mostrar ao aluno que atitudes e comportamentos aprendidos por ele 

não são naturais, mas resultados de visões que procuram adaptá-los aos valores 

e normas dominantes refletidos e perpetuados no Esporte, tais como o 

individualismo, a disputa, a exclusão. Na elaboração dessa proposta, além de 

promover a integração, fez-se mister desenvolver a identidade de classe dos 

alunos, pois é evidente que o esporte competitivo reflete a ideologia burguesa e 

está intimamente relacionada com as diferenças de classe em termos de poder 



e riqueza. Analisando este processo entendemos que o Esporte/Futsal se 

concretiza na Escola em relações de agressão, opressão/repressão, 

indiferença/normalidade e opressão/exclusão, motivos da não integração dos 

alunos aos Esportes. Concluímos que a exclusão se deve ao modelo do Esporte 

de alto rendimento que se reproduz na Escola. Foi encontrada uma categoria 

importante para a consecução do objetivo inicial, a saber, a aceitação que, tanto 

se relaciona com a compreensão/colaboração quanto ao desenvolvimento do 

respeito às diferenças. As exigências e expectativas que o Esporte e a Escola 

atendem mostra que a superação definitiva do problema da integração/exclusão 

no Futsal requer a superação do próprio modelo de sociedade. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Integração e exclusão nas aulas de Educaçã Física: possibilidades no 

estudo do esporte 

Tema: Cultura Corporal - Pontes de Análise 

Palavras-chave: Educação Física ; Esporte ; Integração 

Resumo: O presente trabalho surgiu da necessidade de promover a integração 

dos alunos através do esporte (Futsal). Diante das situações excludentes 

ocorridas durante a prática do esporte (exclusão das meninas, dos obesos, dos 

que não possuem habilidades táticas e motoras...), é preciso refletir sobre a 

forma como o esporte tem sido desenvolvido na escola. Procuramos realizar um 

trabalho que desenvolva nos alunos a capacidade de analisar, de forma crítica, 

o fenômeno esportivo,    relacionando-o      com    as    questões econômicas, 

políticas e sociais, com o objetivo de desenvolver uma atitude crítica e de criar 

novas regras, novos jogos que possibilitem a participação, cooperação e 

integração entre todos os alunos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: AUREA CARDOSO DOS SANTOS 

ORIENTADOR:  Carlos Henrique Ferreira Magalhaes 

IES:  UEM 

Artigo  



Título:   Relações entre educação física e juventude: uma proposta pedagógica 

crítica por meio dos jogos no trato da realidade social 

Tema: Jogos e brincadeiras 

Palavras-chave:  Educação Física; jogos; capitalismo 

Resumo:  Este artigo trata da relação entre a juventude, Educação Física e 

realidade social baseado no materialismo histórico e dialético. Busquei ampliar 

o conhecimento e estimular a consciência desses jovens sobre a sociedade 

capitalista, onde o ‘ter’ é mais importante que o ‘ser’ e, dessa maneira, 

compreender que a educação fornece condições intelectuais para que esses 

jovens reflitam e entendam essa sociedade alcançando sua emancipação 

humana. Neste sentido as aulas de Educação Física puderam contribuir por meio 

do conteúdo, jogos e brinquedos de forma a simular fatos da vida cotidiana 

oportunizando os alunos para que compreendam a realidade social e a lógica 

capitalista, possibilitando assim, uma possível formação crítica. Para essa 

intervenção foi utilizados jogos já existentes e outros criados por mim e pelos 

alunos do 2º ano do Colégio Adolpho de Oliveira Franco que fizeram parte desse 

estudo. Desta forma pude concluir que os alunos compreenderam que podem 

atuar na sociedade e que cada um pode dar sua contribuição para a construção 

de uma sociedade mais humanizada e justa. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: EDUCAÇÃO FÍSICA, JUVENTUDE E REALIDADE SOCIAL: UMA 

PROPOSTA   PEDAGÓGICA CRÍTICA POR MEIO DOS JOGOS E 

BRINCADEIRAS 

Tema: JOGOS E BRINCADEIRAS 

Palavras-chave: Jogos, capitalismo, Educação Física 

Resumo: Esta unidade trata da relação entre a juventude, Educação Física e 

realidade social baseado no materialismo histórico e dialético. Busca-se ampliar 

o conhecimento e estimular a consciência desses jovens sobre a sociedade 

capitalista, onde o \'ter\' é mais importante que o \'ser\' e, dessa maneira, 

compreender que a educação fornece condições intelectuais para que esses 

jovens reflitam e entendam essa sociedade, para então, alcançar a emancipação 

humana. Nesse sentido, a Educação Física pode contribuir por meio do 

conteúdo, jogos e brinquedos de forma a simular fatos da vida cotidiana    



oportunizando    os    alunos   para     que compreendam a realidade social e a 

lógica capitalista, possibilitando, assim, uma possível formação crítica. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: CASSIA MARIA MUNHOZ GIMENEZ 

ORIENTADOR:  Vanildo Rodrigues Pereira 

IES:  UEM 

Artigo  

Título:   JOGOS E BRINCADEIRAS NO DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR: 

Proposta de Organização do Ensino no Curso Formação de Docentes 

Tema: Jogos e Brincadeiras 

Palavras-chave:  Jogos. Brincadeiras. Educação Infantil. Ensino e 

aprendizagem. 

Resumo:  O presente artigo tem como eixo norteador analisar e compreender a 

importância dos jogos e brincadeiras no processo de ensino e aprendizagem, 

pois entende-se que através da brincadeira a criança exercita todas as suas 

potencialidades, desenvolvendo seu  lado social, motor e cognitivo. Investigamos 

as influências positivas que os jogos e as brincadeiras exercem na aprendizagem 

da criança, sinalizando as concepções de um dos grandes teóricos sobre a 

aprendizagem infantil: Lev Semenovich Vygotsky, que entre outros grandes 

estudiosos, destaca a necessidade de as atividades lúdicas estarem presentes 

nas fases do desenvolvimento e da aprendizagem infantil. Neste sentido, este 

estudo tem por objetivo analisar e discutir o papel das brincadeiras, dos jogos e 

dos brinquedos como instrumento na construção da aprendizagem. Para tanto, 

a fundamentação teórica contribuiu, através de diversos autores a fim de 

entender sobre a importância das atividades lúdicas no processo de ensino e 

aprendizagem, e para isso foi também desenvolvido a unidade didática, com 

alunas do terceiro ano de formação docente, do Colégio estadual Guilherme de 

Almeida, do município de Loanda. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Jogos e brincadeiras no desenvolvimento psicomotor 

Tema: Jogos e brincadeiras 



Palavras-chave: Brincadeiras; Jogos ; escola 

Resumo: O objetivo deste trabalho foi dar a conhecer a evolução histórica dos 

jogos e brincadeiras aos educadores que se preocupam na pesquisa desse 

tema, principalmente na educação Infantil, como atividade lúdica e como 

instrumento metodológico de ensino , destacando o importante papel que os 

jogos e as brincadeiras exercem no desenvolvimento da criança. Espera-se 

oferecer sugestões aos educadores, relacionadas ao trabalho com foco na 

importância do brincar na vida do ser humano e, em especial, na vida da criança. 

Quanto mais as crianças sentirem e experimentarem, quanto mais aprenderem 

e assimilarem, tanto mais produtivas e criativas serão as suas atividades 

desenvolvidas futuramente. Os sujeitos desta pesquisa serão as alunas do 

Curso de Formação de Docentes, já que as mesmas fazem parte do processo 

de aprendizagem, e são estudantes do Colégio Estadual Guilherme de Almeida. 

Por meio da ação planejada dessas alunas, vamos propor atividades e avaliar o 

seu efeito sobre o desenvolvimento infantil. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: CATIA ROSSANA GOLON 

ORIENTADOR:  Fernando Pereira Candido 

IES:  UEL 

Artigo  

Título:   PARTICIPAÇÃO FEMININA NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

Tema: Cultura corporal - pontes de análise 

Palavras-chave:  Educação Física; Esporte; Desigualdade de Gênero; 

Sociedade de classes. 

Resumo:  Este trabalho resulta do projeto Participação Feminina nas Aulas de 

Educação Física, desenvolvido no Colégio Estadual Walfredo Silveira Correa, 

Arapongas- Paraná, como atividade do Programa de Desenvolvimento 

Educacional – PDE. Ao enfrentar comportamentos determinados como 

masculino e feminino, com as desigualdades que tais estereótipos reproduzem, 

chegamos ao problema: o que afasta as meninas da produção humana 

esporte/futsal? A falta de material teórico que trate deste problema na 

perspectiva da emancipação humana levou à elaboração de um Caderno 



Temático tratando do desenvolvimento histórico do ser social, tendo como fio 

condutor a participação da mulher na sociedade, nos esportes e 

consequentemente nas aulas de Educação Física. A partir deste material foi 

problematizada a participação das meninas nas aulas, criticando as construções 

sociais e culturais internalizadas e na maioria das vezes reproduzidas por elas 

na vida escolar. Tomando como referência a pedagogia critíco superadora para 

o tratamento do esporte, baseado na coeducação, buscamos uma abordagem 

histórica de caráter dialético, afim de instrumentalizar  alunos,  alunas e 

professora para que superassem o problema da exclusão social baseada no 

gênero. Concluímos que houve uma apropriação do conteúdo, principalmente 

devido ao resultado das avaliações, onde as categorias desigualdade de gênero, 

igualdade de direitos, violência contra a mulher, racismo, importância social da 

mulher, exploração do trabalho feminino, preconceito, conquista de direitos pela 

mulher emergiram das respostas dos alunos. Não obstante a compreensão 

teórica da problemática, as raízes da dominação do homem se mantém em um 

esporte excludente e relacionado ao gênero masculino como o futsal. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Participação Feminina nas aulas de Educação Física 

Tema: Cultura Corporal e Pontes de Análises 

Palavras-chave: Educação Física – CoEducação – Esporte 

Resumo: Durante anos como professora de Educação Física identifiquei uma 

dificuldade particular em relação à participação das alunas nas aulas do 

conteúdo esporte, na modalidade futsal. Assim, partimos do problema: O que 

afasta as meninas da prática esportiva nas aulas de Educação Física e o que 

pode ser feito para aproximar as mesmas dessa produção humana? 

Estabelecida tal questão temos como objetivo conscientizar as alunas do sétimo 

ano sobre a importância da participação das alunas nas aulas de Educação 

Física, partindo das referências sociais e culturais que são historicamente 

construídas e que elas trazem para a vida escolar. A metodologia utilizada para 

isso foi a construção de um Caderno Temático para a discussão do tema da 

coeducação, embasado em uma abordagem histórica de caráter dialético. 

Esperamos instrumentalizar os alunos para superar problemas da exclusão 

baseada no gênero, dos conhecimentos da cultura corporal e, em sentido lato, 



colaborar para a conscientização que colabore para superar a base social que 

gera a violência, discriminação e exclusão da mulher na sociedade. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: CID ANTONIO VERONESE FILHO 

ORIENTADOR:  Fabio Mucio Stinghen 
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Artigo  

Título:   AS HABILIDADES DO ATLETISMO EM DIREÇÃO À FORMAÇÃO 

CIDADÃ 

Tema: Cultura de movimento 

Palavras-chave:  Atletismo Escolar; Escola; Motivação. 

Resumo:  O projeto de implementação teve como objetivo resgatar a prática do 

Atletismo, visando facilitar a aprendizagem de outras modalidades esportivas, 

oportunizando aos alunos a vivência das habilidades físicas, sem esquecer os 

aspectos lúdicos, sociais e inclusivos. Constitui-se uma abordagem 

metodológica, facilitando a apropriação dos movimentos técnicos das corridas 

de velocidade, 100m e 200m e saltos em altura, distância e triplo. Este projeto 

foi desenvolvido com alunos do 6º ano, período vespertino do Ensino 

Fundamental do Colégio Estadual Semíramis de Barros Braga, Pinhais - Pr. O 

projeto corresponde ao caráter qualitativo de cunho social e como pesquisa - 

ação. O desenvolvimento da metodologia previu á realização de aulas 

expositivas e a vivência da prática. A ênfase foi dada nos aspectos históricos, 

em relação aos avanços das técnicas, normativas e conceituais ocorridas nas 

provas em foco, associada à sua origem até os dias atuais, colocando assim os 

educandos em contato com o Atletismo. Assim se legitimou o Atletismo como um 

meio de assegurar uma formação cidadã, superando as práticas reproducionista 

e mecanicista ora vigente. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: As habilidades do atletismo em direção à formação cidadã. 

Tema: O atletismo de acesso aos adolescentes 

Palavras-chave: Atletismo Escolar; Escola; Motivação 



Resumo: O presente estudo tem como objetivo resgatar a prática do Atletismo, 

visando facilitar a aprendizagem de outras modalidades esportivas, 

oportunizando aos alunos a vivência das habilidades físicas, sem esquecer os 

aspectos lúdicos, sociais e inclusivos. Constitui uma abordagem metodológica, 

visando à facilitação de apropriação dos movimentos técnicos das corridas de 

velocidade, 100m e 200m e saltos em altura, distância e triplo. Este estudo será 

desenvolvido com alunos do 6º ano, período vespertino do Ensino Fundamental 

do Colégio Estadual Semíramis de Barros Braga, Pinhais - Pr. O projeto 

corresponde ao caráter qualitativo de cunho social e como pesquisa - ação. O 

desenvolvimento da metodologia prevê á realização de aulas expositivas e a 

vivência da prática. A ênfase será dada nos aspectos históricos, em relação aos 

avanços das técnicas, normativas e conceituais ocorridas nas provas em foco, 

associada à sua origem até os dias atuais, colocando assim os educandos em 

contato com o Atletismo. Assim, pretende - se legitimar o Atletismo como um 

meio de assegurar uma formação cidadã, superando as práticas reproducionista 

e mecanicista. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: CINTIA DE CASSIA TITONELLI ANTUNES NETO 

ORIENTADOR:  SILVIA CHRISTINA MADRID FINCK 

IES:  UEPG 

Artigo  

Título:   PREVENÇÃO DA OBESIDADE ATRAVÉS DA ATIVIDADE FÍSICA E 

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

Tema: A obesidade no contexto escolar 

Palavras-chave: Educação Física. Ensino médio. Atividades físicas. 

Alimentação saudável. Qualidade de vida. 

Resumo:  Segundo a O.M.S. ( Organização Mundial de Saúde) a obesidade é 

uma doença causada pelo acúmulo de gordura no organismo e é considerada 

problema de saúde pública, pois vem aumentando acentuadamente nos últimos 

anos, principalmente entre os adolescentes, tornando-se muito importante 

preveni-la, tratá-la, para que complicações relacionadas, principalmente, as 

doenças crônico-degenerativas não se estendam à vida adulta. Dessa forma, a 



disciplina de Educação Física na escola pode contribuir no combate à obesidade 

e no esclarecimento e orientações sobre uma alimentação saudável. Este projeto 

teve por objetivo desenvolver medidas educativas na escola para uma 

conscientização dos adolescentes sobre a importância de se ter hábitos 

saudáveis em relação à alimentação e a prática regular de atividades físicas. 

Desenvolveram-se no projeto formas variadas de atividades físicas, eventos 

esportivos, palestra com profissional especializado, aulas expositivas, exibição 

de vídeos. O projeto foi desenvolvido para os alunos do ensino médio, do Colégio 

Estadual João Paulo II - EFM, do município de Arapoti-Pr, em período de 

contraturno e durante as aulas de Educação Física. O trabalho foi desenvolvido 

durante o período escolar de fevereiro a julho do ano letivo de 2013, foram 

utilizados métodos interativos, integrados ao currículo e as ações de promoção 

à saúde individual e coletiva. Os resultados obtidos foram satisfatórios e o aluno 

participou de forma efetivas das atividades, alcançando assim os objetivos 

propostos. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: PREVENÇÃO DA OBESIDADE ATRAVÉS DA ATIVIDADE FÍSICA E 

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

Tema: SEDENTARISMO X QUALIDADE  DE VIDA 

Palavras-chave: OBESIDADE, SEDENTARISMO E MÁ-ALIMENTAÇÃO 

Resumo: Ao observar os alunos do Ensino Médio, nota-se que estão cada dia 

mais sedentários e com alimentação inadequada, gerando motivos de 

preocupação aos educadores. Daí a justificativa e o objetivo deste projeto: a 

educação pode ser uma saída, conscientizando os adolescentes a adquirirem 

hábitos alimentares saudáveis, e  praticar atividades físicas, desenvolvendo 

habilidades que possibilitem o conhecimento e cuidado com o próprio corpo. Ao 

usufruir de diferentes fontes de informação para adquirir e construir 

conhecimentos sobre saúde, desenvolver habilidades corporais, participar de 

jogos, esportes, lutas, ginástica e danças e adotar uma nutrição equilibrada, o 

adolescente terá uma boa qualidade de vida, prevenindo a obesidade. Esse 

projeto será desenvolvido com os alunos do ensino médio, primeiros, segundos 

e terceiros anos do Colégio João Paulo II, da cidade de Arapoti-PR. Serão 

utilizados questionários para coleta de dados, cálculo do IMC, palestras com 



médico e nutricionista, atividades físicas, recreativas, gincanas, visita à 

academia para conhecimento de outras atividades. Pretende-se que os alunos 

tomem ciência de que quanto antes adotarem uma alimentação saudável e 

atividades físicas, maior a chance de reduzirem a obesidade na adolescência e 

na vida adulta. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: CLAUDIA KOSTER MANDLER 

ORIENTADOR:  Fabio Mucio Stinghen 

IES:  UTFPR 

Artigo  

Título:   Ela Dança!Nós Dançamos! 

Tema: Tacnologia e suas linguagens no ensino de Educação Física. 

Palavras-chave:  Exergames; Dança; Motivação. 

Resumo:  Este estudo teve o propósito de inserir uma ferramenta tecnológica, 

categorizada comercialmente de jogos eletrônicos (games), que pretendeu ser o 

principal meio de ensinar a dança, reconhecendo as manifestações corporais do 

movimento como originárias de necessidades de um grupo social. Assim 

pretendeu-se utilizar os exergame nas aulas de educação física, em relevante 

consideração ao interesse do aluno do século vinte e um, pelas Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TICS). O estudo também concebeu a necessidade 

de um recurso didático adaptado para o meio educacional “Tapete de Dança”, 

de fácil acesso para a escola, na premissa de superar a dificuldade do jovem se 

movimentar, compreendendo que o homem contemporâneo utiliza cada vez 

menos suas potencialidades corporais, resultando em alterações das funções 

cognitivas, sinestésicas, na saúde e qualidade de vida. Somos questionados a 

cada ano sobre o desinteresse dos alunos do Ensino Médio pela aula de 

aparelhos eletrônicos, do que fazer a aula por fazer, sem objetivos claros para 

eles, muitas vezes por atividades que não despertam o seu interesse, atividades 

já rotineiras. Por meio deste estudo foi possível demonstrar uma ferramenta 

tecnológica diferenciada ao aluno, proporcionando queima calórica, a satisfação 

ao realizar a atividade proposta, por estar mais perto do seu universo dos jogos 

eletrônicos, em especial este exergame “Tapete de Dança”. 



 

Produção didático-pedagógica 

Título: Ela dança!Nós dançamos!-Uso da tecnologia dos exergames nas aulas 

de educação física do ensino médio 

Tema: A Educação Física e o uso da Tecnologia dos Exergames no Ensino 

Médio. 

Palavras-chave: Tics; Exergames; Dança. 

Resumo: Este estudo tem o propósito de inserir uma ferramenta tecnológica, 

categorizada comercialmente de jogos eletrônicos (games), com fins de ensinar 

a dança, reconhecendo as manifestações corporais do movimento como 

originárias de necessidades de um grupo social. Assim, pretende utilizar os 

exergames nas aulas de Educação Física, em relevante consideração do aluno 

do século vinte e um, pelas Tecnologias de Informação e Comunicação (TICS). 

O estudo também concebe a necessidade de um recurso didático adaptado para 

o meio educacional \"Tapete de Dança\", de fácil acesso para a escola, na 

premissa de superar a dificuldade do jovem se movimentar, compreendendo que 

o homem contemporâneo utiliza cada vez menos suas potencialidades 

corporais, resultando em alterações das funções cognitivas, sinestésicas, na 

saúde e qualidade de vida Para tal, pretende-se demonstrar que é possível uma 

ferramenta tecnológica motivar o aluno ao não sedentarismo, proporcionando 

queima calórica satisfação ao realizar a atividade proposta, por estar mais perto 

do seu universo por meio dos jogos eletrônicos em especial o Exergame \"Tapete 

de Dança\". 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: CLAUDIA REGINA DE RESENDE MIRANDA 

ORIENTADOR:  Josiane Medina Papst 

IES:  UEL 

Artigo  

Título:   O CINEMA COMO RECURSO PARA O ENSINO SOBRE ÉTICA, FAIR 

PLAY E VALORES HUMANOS EM AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

Tema: Convergências: Os conteúdos da Educação Física e o Cotidiano Escolar 

Palavras-chave:  Educação física. Escola. Ética. Fair play. Cinema. 



Resumo:  O presente trabalho objetivou o ensino sobre ética, fair play e valores 

humanos nas aulas de Educação Física através da utilização do cinema como 

recurso pedagógico. O projeto foi desenvolvido com alunos de ensino médio de 

uma escola pública em Londrina-PR. Foram utilizados trechos de filmes e obras 

completas e desenvolvidas propostas de discussões referenciadas na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos e na Carta sobre o Espírito 

Esportivo. Assistindo aos filmes os alunos se emocionaram, discutiram, trocaram 

ideias e informações apresentando resultados de aprendizagem que reforçaram 

a proposta de que o cinema pode ser um eficiente recurso para o ensino sobre 

ética, fair play e valores humanos nas aulas de Educação Física. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: O Cinema como recurso para o ensino sobre Ética, Fair Play e Valores 

Humanos em aulas de Educação Física. 

Tema: Convergências: Os conteúdos da Educação Física e o Cotidiano Escolar 

Palavras-chave: cinema;fair play; escola;valores humanos;educação física 

Resumo: O presente trabalho está pautado na necessidade de conteúdos como 

ética, fair play e valores humanos serem contemplados pelas aulas de Educação 

Física A proposta de utilização do cinema como recurso motivador dessa 

aprendizagem compõe o objetivo deste trabalho.Trechos de filmes ou produções 

inteiras constituem de material a ser utilizado nesta proposta.Evidencia-se 

também a linha de abordagem que deve conduzir as reflexões que sensibilizem 

os alunos sobre a necessidade da ética ,fair play e valores humanos estarem 

sempre presentes em nossas atitudes e escolhas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: CLAUDINETI LUCIA MILANI DETTONI 

ORIENTADOR:  Luis Sergio Peres 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  

Título:   Hoje, em nossas escolas, podemos observar atitudes de intolerância às 

diferenças sociais, baixa auto-estima, apatia, bem como várias dificuldades de 



convivência, onde apresJOGOS COOPERATIVOS:meio de canalização da 

indisciplina nas aulas de Educação Física 

Tema: Atavés dos jogos cooperativos, podemos contribuir para a convivência 

harmônica dos educandos, no contexto social das aulas de Educação Física . 

Palavras-chave:  Indisciplina;bullying;jogos cooperativos 

Resumo:  Hoje, em nossas escolas, podemos observar atitudes de intolerância 

às diferenças sociais, baixa autoestima, apatia, bem como várias dificuldades de 

convivência, onde apresentam situações de conflito e indisciplina que podem ser 

em virtude da influência da mídia, ausência da família, condição sócio-

econômica, bullying, tratamento dos professores, atitudes dos próprios alunos, 

ocorrendo atos desrespeitosos, nas aulas de Educação Física. Nesta Unidade 

Didática, pretendeu-se mostrar como o Professor de Educação Física pode 

realizar aulas e projetos diferentes para a valorização e respeito do ser humano, 

na tentativa de amenizar a indisciplina através dos jogos cooperativos, 

acreditando que esta ferramenta Pedagógica de intervenção, utilizada nas aulas 

de Educação Física, poderia melhorar as relações interpessoais, socialização, 

com visão de um futuro melhor e direito a cidadania. Participaram do estudo 25 

alunos, com idades entre 10 e 12 anos. A escolha desses alunos foi feita pelo 

professor, juntamente com a equipe pedagógica, aos alunos com problemas de 

concentração e com notas baixas, causados pela indisciplina. Após o 

desenvolvimento da Unidade Didática concluiu-se que analisando o 

desenvolvimento das atividades cooperativas, o comportamento e a participação 

dos alunos nas aulas de Educação Física e outras disciplinas em especial, 

conforme o relato dos professores de Português, Artes e Inglês, percebeu-se 

uma melhora significativa nestas disciplinas em sala de aula e um progresso nas 

avaliações, os alunos ficaram mais atenciosos e prestativos, aumentando o 

interesse em sala de aula. 

 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: JOGOS COOPERATIVOS: meio de canalização da indisciplina nas aulas 

de Educação Física. 

Tema: Através dos jogos cooperativos, podemos contribuir para a convivência 

harmônica dos educandos, no contexto social das aulas de Educação Física. 



Palavras-chave: Indisciplina;bullying;jogos cooperativos. 

Resumo: Hoje muitas vezes em nossas escolas, podemos observar atitudes de 

intolerância as diferenças sociais, baixa auto-estima,  apatia, bem como várias 

dificuldades de convivência, onde apresentam situações de conflito e indisciplina 

que pode ser em virtude da influência da mídia, ausência da família, condições 

sócio-econômica, bullying, professores, os próprios alunos, ocorrendo atitudes 

desrespeitosas, nas aulas de Educaçao Física. Desta forma, nesta Unidade 

Didática, pretende-se mostrar como o Professor de Educação Física, pode 

realizar aulas e projetos diferentes para a valorização e respeito do ser humano, 

na tentativa de amenizar a indisciplina através dos jogos cooperativos, 

acreditando que é uma ferramenta Pedagógica de intervenção, utilizando nas 

aulas de Educação Física, para a melhoria das relações interpessoais, 

socialização, com visão de um futuro melhor e direito a cidadania. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: CLERIA CRISTINA NEVES DE OLIVEIRA 

ORIENTADOR:  VANIA DE FATIMA MATIAS DE SOUZA 

IES:  UEM 

Artigo  

Título:   Dança na Escola: uma forma diferente de expressão e comunicação. 

Tema: Dança na Escola - Uma realidade além dos muros. 

Palavras-chave:  Cultura corporal; Dança; Educação Física. 

Resumo:  Este artigo apresenta os resultados da intervenção pedagógica que 

foi realizada no Colégio Estadual Machado de Assis de Barbosa Ferraz EFMP, 

PR, com a finalidade de fornecer subsídios teóricos e práticos para uma melhor 

compreensão da dança nas aulas de educação física escolar, proporcionando o 

acesso ao aluno, por meio deste conteúdo, do conhecimento produzido nesta 

área. A mesma teve como objetivo geral possibilitar aos alunos e a comunidade 

escolar o conhecimento das manifestações culturais através do Conteúdo 

Estruturante - Dança, enfatizando-a como algo importante para o 

desenvolvimento de um povo, de sua identidade social e como conteúdo de 

ensino. Como objetivos específicos propusemos trabalhar com o conteúdo 

dança, na perspectiva da cultura corporal com Ensino Fundamental, mais 



especificamente com o 8º ano - do Colégio Estadual Machado de Assis de 

Barbosa Ferraz – EFMP da cidade de Barbosa Ferraz – Pr; Compreender as 

conexões da cultura local com a nacional historicizando-as; Promover a 

interdisciplinaridade para a compreensão da cultura local, norteando as escolhas 

das danças; Elaborar um plano de trabalho com o conteúdo da dança em seus 

aspectos técnicos, expressivos, sociais, culturais; Realizar as apresentações de 

duas danças pesquisadas representando a síntese do conhecimento dos temas 

pesquisados.Os resultados alcançados demonstram que houve uma mudança 

significativa no reconhecimento pelos alunos da importância da dança para o 

desenvolvimento de um povo, de sua identidade social e como conteúdo de 

ensino. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Dança na Escola: uma forma diferente de expressão e comunicação. 

Tema: Dança na Escola - Uma realidade além dos muros. 

Palavras-chave: Cultura corporal; Dança; Educação Física. 

Resumo: Esta Unidade didática foi elaborada para ser utilizada com alunos do 

8º ano do Ensino Fundamental, na disciplina de Educação Física. A mesma tem 

como objetivo geral possibilitar aos alunos e a comunidade escolar o 

conhecimento das manifestações culturais através do Conteúdo Estruturante - 

Dança, enfatizando-a como algo importante para o desenvolvimento de um povo, 

de sua identidade social e como conteúdo de ensino.  Como objetivos 

específicos propomos trabalhar com o conteúdo dança, na perspectiva da cultura 

corporal com Ensino Fundamental, mais especificamente com o 8º ano - do 

Colégio Estadual Machado de Assis de Barbosa Ferraz – EFMP da cidade de 

Barbosa Ferraz – Pr; Compreender as conexões da cultura local com a nacional 

historicizando-as; Promover a interdisciplinaridade para a compreensão da 

cultura local, norteando as escolhas das danças; Elaborar um plano de trabalho 

com o conteúdo da dança em seus aspectos técnicos, expressivos, sociais, 

culturais; Realizar as apresentações de uma das danças pesquisadas 

representando a síntese do conhecimento dos temas pesquisados. Procuramos 

com este trabalho  repensar a concepção de trabalho, as relações sociais 

estabelecidas no interior da escola, a forma como as aulas de Educação Física 

estão organizadas dentro do conteúdo estruturante – Dança estabelecendo e 



propondo alternativas de trabalho pedagógico na construção do conhecimento 

articulado com outras disciplinas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: DIOGENES ANTONIO TONINI 

ORIENTADOR:  Eneida Maria Troller Conte 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  

Título:   JOGOS PRÉ-DESPORTIVOS COM PRÁTICAS LÚDICAS 

Tema: Diálogos entre Teoria e Metodologia 

Palavras-chave:  Jogos pré-desportivos; lúdico; Cultura corporal de movimento; 

interação. 

Resumo:  O presente artigo tem como objetivo relatar a aplicação de uma 

proposta de trabalho, por intermédio de jogos pré-desportivos trabalhados de 

forma lúdica, com a finalidade de aumentar o interesse dos alunos dos 6°Ano do 

Colégio Estadual José Ângelo Baggio Orso de Cascavel, na vivência de 

diferentes habilidades esportivas e na ação para uma posterior prática de 

modalidades esportivas. O projeto buscou atender as proposições das Diretrizes 

Curriculares da Educação Física que têm como objeto de ensino e de estudo o 

trabalho com a Cultura Corporal de Movimento, na qual os alunos devem adquirir 

um conjunto de vivências e conhecimentos que expliquem e deem sentido às 

práticas corporais. Nessa intenção e também como parte integrante deste 

trabalho, realizou-se a produção de material didático pedagógico, utilizado 

durante a implementação do projeto no enfoque em atividades com jogos pré-

desportivos. A realização de tais práticas permitiu aos alunos adequar suas 

ações a esse conhecimento sem que haja aulas maçantes, excludentes ou 

tecnicistas. Além disso, possibilitou a interação de todos fazendo com que a 

atividade e a integração coletiva sempre prevalecessem. Assim, cabe destacar 

que tanto o projeto quanto as atividades propostas tiveram boa aceitação por 

parte dos alunos e como principais resultados convêm ressaltar a forma com que 

se dedicavam e vivenciavam cada momento, proporcionados pelas normas que 

sempre privilegiavam a forma lúdica e o desempenho cooperativo de cada um, 



ficando visível o aumento do interesse para o aprendizado das modalidades 

esportivas. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Jogos pré-desportivos com práticas lúdicas 

Tema: Atividades com jogos pré-desportivos de forma lúdica para aumentar o 

interesse na aprendizagem das modalidades esportivas. 

Palavras-chave: Jogos pré-desportivos; lúdico; interação; 

Resumo: Tendo em vista que alguns alunos demonstram claramente a falta de 

interesse pelas atividades  físicas e recreativas, os principais motivos segundo 

Brandl (2010) são: pelas condições de insegurança, pela retirada dos grandes 

espaços e pelas novas tecnologias, as crianças e os adolescentes estão 

deixando de brincar e de se divertir. Nesse contexto, pensamos sobre a 

importância da proposta para que os alunos participem da prática dos jogos pré-

desportivos sem medo, pois os mesmos propiciam a integração de todos 

independente de força, agilidade, flexibilidade e outros, fazendo que o coletivo e 

a inclusão prevaleçam. Em linhas gerais, pretende-se por meio desse estudo, 

propor uma reflexão sobre a importância do conteúdo Esporte através do 

trabalho dos jogos Pré-desportivos, no ambiente escolar de forma lúdica para o 

desenvolvimento de uma atividade física prazerosa. A realização dessas aulas 

permitirá ao aluno adequar suas ações a esse conhecimento sem que haja aulas 

maçantes, excludentes ou tecnicistas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: DIONE SALETE BRUSTOLIN 

ORIENTADOR:  Eneida Maria Troller Conte 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  

Título:   Tirando do Baú... As brincadeiras de outrora. Vamos reaprender a 

brincar? 

Tema: Resgate e Valorização da Cultura dos Jogos e Brincadeiras Tradicionais 

Palavras-chave:  Resgate. Jogos. Brincadeiras tradicionais. 



Resumo:  Este artigo é resultado de estudos e de implementação pedagógica 

do projeto Resgate e Valorização Cultural dos Jogos e Brincadeiras Tradicionais, 

cuja intervenção pedagógica foi desenvolvida com 60 alunos dos 6° anos do 

Ensino Fundamental II, do período matutino da Escola Estadual “Jorge Nacli”, de 

Nova Aurora – PR. Considerando a importância do brincar para o 

desenvolvimento integral do educando e ponderando sobre as mudanças do 

mundo contemporâneo e sua interferência no universo lúdico infantil, foi 

realizado, junto aos alunos, um resgate da cultura dos jogos e das brincadeiras 

tradicionais, proporcionando uma reflexão referente ao modo de brincar, bem 

como uma vivência prática das brincadeiras que fizeram parte das gerações 

passadas e que, com os avanços tecnológicos, estão sendo menosprezadas. O 

estudo utilizou a metodologia de pesquisa-ação e indicou, como resultado, que 

a maioria expressiva dos alunos reaprendeu a brincar, surpreendendo-se com a 

gama de jogos e de brincadeiras tradicionais resgatados através do histórico 

familiar. Ficou constatada também a possibilidade da inserção e utilização das 

brincadeiras tradicionais na vida cotidiana e na prática lúdica dos escolares 

envolvidos neste estudo. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Tirando do Baú... As brincadeiras de outrora. Vamos reaprender a 

brincar? 

Tema: Resgate e Valorização da Cultura dos Jogos e Brincadeiras Tradicionais 

Palavras-chave: Resgate cultural. Lúdico. Brincadeiras tradicionais. 

Resumo: Vivemos na era da tecnologia, onde a individualidade frente ao 

computador e aos jogos eletrônicos se apresenta. Neste sentido, pode-se 

elencar que esta atitude desencadeia crescente desvalorização das relações 

interpessoais e formas de viver e conviver em sociedade. Pelo exposto, podemos 

observar que as crianças da sociedade contemporânea apropriaram-se da 

tecnologia e desenvolveram diferentes formas de brincar, por essa acepção 

apresentam mudanças comportamentais e sociais frente ao modo de viver a 

infância. Pontuando por este prisma, surge a preocupação de oportunizar aos 

escolares o resgate histórico e familiar das brincadeiras que faziam parte da 

infância de gerações passadas, bem como favorecer a vivência prática dos jogos 

e brincadeiras tradicionais, na relevância do histórico cultural lúdico. É inegável 



que se olharmos claramente para o cotidiano lúdico das crianças da 

contemporaneidade, é possível conjecturar que por influências do mundo 

tecnológico os jogos e brincadeiras tradicionais estão quase que, caindo no 

esquecimento e sendo menosprezada sua vivência prática. O objetivo dessa 

proposta é de oportunizar o resgate, estabelecer um paralelo de análise crítica 

entre os jogos eletrônicos e tradicionais, e, sobretudo, incutir valores e a inserção 

dos Jogos e Brincadeiras tradicionais no cotidiano e vivência lúdica dos 

escolares. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: DULCILEIA MARIA EVANGELISTA GOBBO SECCO 

ORIENTADOR:  VALDOMIRO DE OLIVEIRA 

IES:  UFPR 

Artigo  

Título:   ASPECTOS FUNDAMENTAIS DO ENSINO DA DANÇA CIRCULAR NA 

ESCOLA: novos conceitos para a prática pedagógica. 

Tema: A dança no contexto escolar 

Palavras-chave:  Palavras – chave: Dança Circular. Educação Física Escolar. 

Resumo:  Este artigo origina-se de pesquisa vinculada ao Programa de 

Desenvolvimento Educacional – PDE e apresenta as contribuições conseguidas 

com o desenvolvimento de um projeto de intervenção na escola com o conteúdo 

dança em particular a dança Circular. O objetivo geral da pesquisa foi investigar 

as possíveis contribuições da dança circular para aspectos psicológicos, sociais 

e cognitivos de alunos do Ensino Fundamental. A pesquisa foi orientada pela 

metodologia da “pesquisa-ação”, Thiollent (2003). A amostra contou com 23 

alunos. O estudo compreendeu sete etapas: 1) explanação e informações aos 

professores; 2) reunião com a equipe pedagógica e alunos envolvidos no início 

do ano letivo de 2013; 3) aplicação de um questionário referente ao tema 

abordado no projeto.4) 01 encontro, perfazendo 02 aulas para a explanação 

teórica do tema em estudo;5) 15 encontros perfazendo 18 aulas  com vivência 

prática das coreografias; 6)  aplicação de um questionário que objetivou  verificar 

o conhecimento apreendido e o grau de aceitação ao tema estudado . (7) 

mensuração e análise dos resultados. Os instrumentos de coleta e análise de 



dados foram um questionário semi estruturado e pauta de observação. Os 

resultados mostram que a dança circular quando aplicada respeitando um 

procedimento pedagógico com métodos, meios e conteúdos organizados e bem 

definidos, pode contribuir para a melhoria de aspectos psicológicos, sociais e 

cognitivos de alunos do ensino fundamental. Conclui-se então que qualquer 

conteúdo na escola dependerá de como e quem o aplica. Isto porque, quando 

um professor se propõe a ensinar algo, deve aprofundar seus conhecimentos e 

com isso amplia seus atributos 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Título: Dança circular no espaço escolar 

Tema: Dança no contexto escolar 

Palavras-chave: Dança Circular; Pedagogia; Ensino. 

Resumo: O espaço escolar deve ser um ambiente formador e de inserção social. 

A escola deve primar pelo conhecimento, estar a serviço da valorização da vida 

e da dignidade. A “Dança” no contexto escolar se justifica por a mesma 

representar os diversos aspectos da vida do homem. O Objetivo desta Unidade 

Didática é propor aos professores de Educação Física do Ensino Fundamental 

que atuam na Rede Estadual de Ensino do Paraná, a utilização da Dança 

Circular com alunos do 7º ano do ensino fundamental, como um dos conteúdos 

específicos da Dança, como ferramenta, como auxílio ao desenvolvimento do 

aluno, sugerir uma atividade que concorra para o desenvolvimento integral do 

aluno, além de promover o aperfeiçoamento das qualidades físicas, 

desenvolvimento motor e o desenvolvimento de atributos sociais, psicológicos e 

cognitivos. As atividades têm como base metodológica aulas expositivas e 

práticas, com o intuito de abrir possibilidades para que o aluno se expresse 

espontaneamente, sem se ater à formação técnica ou mesmo à performance. 

Ou seja, que o aluno vivencie diversas formas de expressão sem perder sua 

individualidade. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: ECLEA SIMONE HUFFNER ARRUDA 

ORIENTADOR:  Sandra Aires Ferreira 



IES:  UNICENTRO 

Artigo  

Título:   Relação entre a atividade física e IMC de estudantes de um Colégio da 

Rede Pública do Estado do Paraná 

Tema: Educação Física com as questões:ambiente, comunidade, 

multiculturalismo, globalização, mídias, tecnologia. 

Palavras-chave:  adolescência, prevalência de peso; obesidade;atividade física 

Resumo:  O presente estudo objetivou avaliar a relação entre a atividade física 

e IMC de alunos regularmente matriculados em um Colégio da Rede Pública do 

Estado do Paraná, assim como analisar os fatores socioeconômicos associados 

a esses desfechos. Para subsidiá-lo foi utilizado o IPAQ (International Physical 

Activity Questionnaire) na sua versão reduzida (BARROS & NAHAS , 2003).Para 

avaliação da condição econômica o instrumento escolhido foi o questionário da 

ABEP (Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa) que estabelece a 

condição econômica. As medidas antropométricas foram tiradas para realizar o 

cálculo de Índice de Massa Corporal (IMC). As análises foram efetuadas por 

meio da estatística descritiva de média e dispersão, sendo que as possíveis 

correlações foram verificadas por meio do teste t de Student (p 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Relação entre a atividade física e IMC de estudantes de um Colégio da 

Rede Pública do Estado do Paraná 

Tema: Educação Física com as questões:ambiente, comunidade, 

multiculturalismo, globalização, mídias, tecnologia. 

Palavras-chave:  

Resumo: A obesidade é um problema crescente na população jovem, 

principalmente nos adolescente. Com o passar dos anos muitos adolescentes 

desviam-se das atividades físicas, bem como das aulas de Educação Física 

contribuindo também com o aumento do sobrepeso e a obesidade. O projeto têm 

como objetivo avaliar a relação existente entre nível de atividade física, índice de 

massa corporal e hábitos de sedentarismo de alunos do Colégio Estadual Abílio 

Carneiro- Pr. Para isso os alunos serão avaliados através de medidas 

antropométricas como  massa corporal (peso), estatura e através dessas 

medidas será realizado o cálculo de Índice de Massa Corporal (IMC); o nível de 



atividade física será avaliado através do Questionário de Comportamento dos 

Adolescentes,  ainda serão oferecidos aos alunos  palestras e um programa  

extra   classe  no  qual  os  alunos participarão de  jogos pré-desportivos, jogos 

cooperativos, jogos e brincadeiras duas vezes por semana. Através deste projeto 

buscaremos auxiliar os adolescentes para que tenham um melhor 

desenvolvimento geral, hábitos alimentares saudáveis, uma boa condição física 

contribuindo para a prevenção de doenças e melhorando a qualidade de vida. 

 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: EDEGAR NUNES 

ORIENTADOR:  Bruno Sergio Portela 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  

Título:   A CONTRIBUIÇÃO DO XADREZ NO PROCESSO EDUCATIVO 

Tema: O Xadrez no Ensino Aprendizagem 

Palavras-chave:  Xadrez, raciocínio, ensino- aprendizagem 

Resumo:  O presente projeto atendeu alunos do 6º ano A do Ensino 

Fundamental do Colégio Estadual Floriano Peixoto, da cidade de Laranjeiras do 

Sul, foi desenvolvido nas aulas de Educação Física, com intervenção do 

professor pesquisador, com objetivo de proporcionar  metodologias inovadoras, 

através do jogo de xadrez. A pesquisa contribuiu para o Processo Ensino 

Aprendizagem por meio de práticas pedagógicas que deram ao  educando a 

possibilidade de   desenvolver, o raciocínio, a concentração, habilidade de 

pensar, refletir, conscientizar e socializar. 

Através das atividades  observou-se e analisou-se os diferentes ritmos e 

potencialidades, buscando a participação e aprendizagem de todos. Neste 

projeto optou-se pelo xadrez por acreditar que com este jogo o aluno aprende a 

solucionar problemas, tomar decisões, refletir, saber esperar E dominar sua 

ansiedade, ,elemento essencial para o desenvolvimento humano. Cabe salientar 

que com a  implementação do projeto na escola, pôde-se constatar o interesse 

e a participação dos alunos nas atividades, pois a  cada proposta  eles 

demonstravam  curiosidade. Justifica-se sua implementação, pela necessidade 



de se encontrar novas metodologias para o Ensino Aprendizagem, onde a 

inclusão, a coletividade, a igualdade de direitos e deveres, foram propriedades, 

cujo os princípios buscaram a conscientização, reflexão e a melhoria da 

qualidade de ensino ofertada pela instituição. 

 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: O XADEZ E SUA CONTRIBUIÇÃO NO PROCESSO ENSINO 

APRENDIZAGEM 

Tema: Diálogos entre Teoria e Metodologia 

Palavras-chave: Xadrez; Raciocínio; Ensino Aprendizagem; 

Resumo: O tema de estudo que fundamentará esta Unidade Didática será sobre 

o xadrez, e será desenvolvida com os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental, 

por mieo de: questionário, trabalhos em grupo, aulas expositívas, textos, 

confecção de materiais, jogos pré-desportivos e campeonato entre turmas, entre 

outros, contribuindo para o desenvolvimento deste esporte no contexto escolar. 

 Pois o mesmo está inserido nos conteúdos estruturantes “jogos” das Diretrizes 

Curriculares da Educação Básica, para que o mesmo venha a contribuir e 

melhorar o processo ensino aprendizagem, e consequentemente os alunos 

desenvolveram uma melhor aprendizagem com o conjunto de atividades 

propostas que integram o processo de conhecimento e desenvolvimento na 

educação. 

 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: ELIANE APARECIDA BERALDI RIPOLI 

ORIENTADOR:  VANIA DE FATIMA MATIAS DE SOUZA 

IES:  UEM 

Artigo  

Título:   A dança como conteúdo da cultura corporal: Uma experiência 

introdutória em uma escola pública 

Tema: Dança 

Palavras-chave:  Dança; escola; cultura. 



Resumo:  O presente trabalho teve como objetivo articular novas formas de 

intervenção para o ensino da Educação Física na escola, mais especificamente, 

do conteúdo estruturante, dança, sob a ótica da metodologia crítico-superadora 

e suas contribuições pedagógicas a partir de uma proposta idealizada pelo PDE 

- Programa de Desenvolvimento Educacional, realizada com alunos do 9º ano 

do Colégio Estadual Engenheiro José Faria Saldanha no Município de Munhoz 

de Mello Pr. Foi realizado um trabalho, destacando a dança e suas possibilidades 

de contribuir para reflexões sobre a diversidade cultural, possibilitando aos aluno  

conhecer outras formas de pensar, agir, reagir e perceber um contexto de 

significações da nossa cultura corporal de movimentos, permitindo que os alunos 

vivenciem as diferenças nesse campo de conhecimento. Como resultados 

observou-se que os alunos perceberam que não é necessário ser  bailarino para 

dançar, é preciso apenas libertar os movimentos e trabalhar as expressões. 

Conclui-se ao final desse trabalho que as atividades com a dança  possibilitou o 

aprimoramento da criatividade e interpretatividade dos alunos, além de contribuir 

para a melhoria das relações interpessoais e união da turma. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: A dança como conteúdo da cultura corporal: Uma experiência introdutória 

em uma escola pública 

Tema: Dança 

Palavras-chave: Dança, cultura, expressão corporal 

Resumo: Essa unidade didática pretende apontar o trabalho pedagógico  nas 

aulas de Educação Física do 9º ano do ensino fundamental, objetivando analisar 

como a dança na perspectiva da cultura corporal,  levando o aluno a superação 

da visão fragmentada que tem sobre o ser humano e, especificamente 

compreender a dança como conteúdo da cultura corporal, detectar as diferentes 

concepções de dança dos alunos, proporcionando vivencias de manifestações 

rítmicas expressivas e dançantes aos alunos e promover uma mostra de dança 

com estes alunos, no sentido de socializar o conhecimento apreendido sob uma 

nova perspectiva. 

 

 

 



DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: EMERSON SOUZA 

ORIENTADOR:  Almir de Oliveira Ferreira 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  

Título:   Fatores que dificultam o Trabalho dos Professores: Causas, 

Identificação e Prevenção. 

Tema: Estilo de Vida/Educação Física 

Palavras-chave:  Condições de Trabalho; Indisciplina do Aluno; Estilo de Vida. 

Resumo:  O presente artigo relata estudos realizados durante o ano de 2012 e 

a intervenção pedagógica realizada com professores QPM que atuam Escola 

Estadual Ruth Martinez Correa, cujo objetivo foi possibilitar aos professores 

conhecimentos de diversos fatores, que possam melhorar seu Estilo de Vida, 

fortalecendo seus vínculos a fim de propiciar melhores condições de trabalho. O 

Tema de Estudo propicia aos Professores, uma reflexão sobre determinadas 

situações presente no seu cotidiano, que venham dificultar o seu trabalho de 

qualidade. Neste aspecto enfatizaremos as possíveis causas que vem 

aumentando o nível de estresse no seu  dia, ressaltando o caráter preventivo 

para que eles se fortaleçam, não só fisicamente, mas também emocionalmente, 

afim de, aumentar sua resistência e equilíbrio mental para lidarem com as 

diversidades em sala de aula, prevenindo de forma consciente, o esgotamento 

físico e emocional, sem deixar ocorrer a desmotivação na aplicação de seus 

conhecimentos, com prejuízos não só ao Processo Educacional, mas também 

principalmente para si próprio. Uma pratica pedagógica de qualidade depende 

também de um bom estilo de vida do educador. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Fatores que dificultam o Trabalho dos Professores: Causas, Identificação 

e Prevenção. 

Tema: Estilo de Vida/Educação Física 

Palavras-chave: Condições de Trabalho; Indisciplina do Aluno; Estilo de Vida. 

Resumo: Diante de uma situação em que deparamos com colegas, cada vez 

mais descontentes com ambiente de trabalho, com auto estima baixa e  nível de 

stress elevado, será de fundamental importância, a realização deste estudo para 



a escola, pois contribuirá para o equilíbrio da Saúde Mental dos professores, 

oferecendo-lhes um fortalecimento de seus vínculos, tornando-os profissionais 

mais preparados emocionalmente para lidarem com as diversidades em sala 

aula.  Este Projeto tem como objetivo sensibilizar e possibilitar aos professores 

conhecimentos específicos de diversos fatores, que possam melhorar sua 

performance, levando-os a identificar as principais causas que dificultam seu dia 

a dia, propiciando através de conhecimento específico, uma orientação quanto 

aos riscos pela falta de um Estilo de Vida saudável. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: EMILIO ROBERTO DE PROENCA 

ORIENTADOR:  Sonia Regina Merege 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  

Título:   O Jogo de Xadrez para além do lúdico: Desenvolvendo o 

relacionamento interpessoal nas aulas de Educação Física 

Tema: Diálogos entre Teoria e Metodologia 

Palavras-chave:  Educação Física. Jogo de Xadrez. Socialização 

Resumo:  A Educação Física engloba em seus conteúdos estruturantes os 

Jogos e Brincadeiras populares, ficando a critério do professor adotar este ou 

aquele jogo, conforme o seu domínio. Por outro lado, o Jogo de Xadrez na Escola 

tem como objetivos desenvolver habilidades nos alunos como a memorização e 

o raciocínio lógico-dedutivo e além disso, considera-se o Jogo de Xadrez como 

um Jogo de Tabuleiro, e conseqüentemente incluído no rol dos Jogos de regras, 

proporcionando o prazer da atividade, os limites que as regras determinam, e a 

socialização de condutas que caracterizam a vida adulta. Dessa forma o objetivo 

da implementação desse trabalho foi apontar caminhos e possibilidades que 

facilitaram atividades com Jogo de Xadrez nas aulas de Educação Física. 

Realizado entre fevereiro a junho de 2013, com uma turma do 7º ano do Ensino 

Fundamental, no Colégio Estadual Hermínia Lupion-EFMN, de Ribeirão do 

Pinhal, utilizou-se uma pesquisa ação de caráter qualitativa quando foram 

desenvolvidas aulas práticas e teóricas, abordando todas as situações que 

levaram os alunos a aprenderem o jogo, respeitando regras, normas e acima de 



tudo conduta social. Dessa forma foi possível observar e avaliar o 

comportamento dos mesmos durante todo o percurso dos trabalhos realizados. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: O Jogo de Xadrez para além do lúdico: Desenvolvendo o relacionamento 

interpessoal nas aulas de Educação Física. 

Tema: Dialogos entre teoria e Metodologia 

Palavras-chave: Educação Física;Xadrez;Xeque;Rei 

Resumo: A Educação Física engloba em seus conteúdos estruturantes os Jogos 

e Brincadeiras populares, ficando a critério do professor adotar este ou aquele 

jogo, conforme o seu domínio. O Jogo de Xadrez na Escola tem como objetivo, 

desenvolver habilidades nos alunos como a memorização e o raciocínio lógico-

dedutivo. Portanto considera-se o Jogo de Xadrez como um Jogo de Tabuleiro, 

e conseqüentemente incluído no rol dos Jogos de regras, proporcionando o 

prazer da atividade, os limites que as regras determinam, e a socialização de 

condutas que caracterizam a vida adulta. O objetivo de trabalho é apontar 

cominhos e possibilidades que facilitem a implementação do jogo de xadrez nas 

aulas de Educação Física. No desenvolvimento do trabalho, será utilizada a 

pesquisa ação e sua abordagem será qualitativa, constando de aulas práticas e 

teóricas, onde serão  abordadas todas as situações que levam o aluno a 

aprender o jogo, respeitando regras, normas e acima de tudo conduta social. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: ERICA DE FATIMA EIDAM 

ORIENTADOR:  Nei Alberto Salles Filho 

IES:  UEPG 

Artigo  

Título:   Saúde nas Aulas de Educação Física 

Tema: Repensando o Conceito de Saúde na Educação Física Escolar: Por um 

alongamento de olhares. 

Palavras-chave:  Palavras chave: Educação física, ginástica, saúde integral, 

alimentação, relaxamento, respiração, qualidade de vida; prevenção 



Resumo:  A temática “Repensando o Conceito de Saúde na Educação Física 

Escolar”, visa propor alterações na prática pedagógica desta disciplina, para 

inovação de seu conteúdo. Porém, o conceito de “saúde” na prática desta 

disciplina  não tem recebido a devida atenção, muitas vezes sendo 

compreendido como “ultrapassado” e/ou “inexistente”. Desse modo, o presente 

estudo tem como principal objetivo estimular os alunos do ensino fundamental 

para os hábitos adequados de alimentação, aliada a prática da atividade física 

aeróbica e frequente, a contemplar as cinco esferas do bem-estar, conforme 

estudos de Paster e Meltesner(2001). As atividades serão desenvolvidas através 

de aulas de ginástica e alongamentos, com exercícios respiratórios aeróbicos e 

de relaxamento,  para promoção de saúde integral e qualidade de vida mediante 

aplicação junto aos alunos da nona série do ensino fundamental da Escola Est. 

Prof. Amálio Pinheiro, em horário de aula normal. Espera-se como resultados a 

serem atingidos, além da participação dos alunos envolvidos, tanto o 

desenvolvimento do gosto pela prática dos exercícios respiratórios e de 

relaxamento, quanto o interesse pela vivência corporal voltada à saúde física, 

mental, espiritual, das relações interpessoais, e, material. Esta abordagem 

favorecerá futuras pesquisas sobre a relação entre a prática do ensino de 

educação física relacionada à prevenção  da obesidade dos adolescentes. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Repensando o Conceito de Saúde na Educação Física Escolar: Por um 

alongamento de olhares. 

Tema: Saúde  nas aulas de educação física. 

Palavras-chave: Palavras chave: Educação física, ginástica, saúde integral, 

alimentação, relaxamento, respiração, qualidade de vida; prevenção 

Resumo: A temática “Repensando o Conceito de Saúde na Educação Física 

Escolar”, visa propor alterações na prática pedagógica desta disciplina, para 

inovação de seu conteúdo. Porém, o conceito de “saúde” na prática desta 

disciplina  não tem recebido a devida atenção, muitas vezes sendo 

compreendido como “ultrapassado” e/ou “inexistente”. Desse modo, o presente 

estudo tem como principal objetivo estimular os alunos do ensino fundamental 

para os hábitos adequados de alimentação, aliada a prática da atividade física 

aeróbica e frequente, a contemplar as cinco esferas do bem-estar, conforme 



estudos de Paster e Meltesner(2001). As atividades serão desenvolvidas através 

de aulas de ginástica e alongamentos, com exercícios respiratórios aeróbicos e 

de relaxamento,  para promoção de saúde integral e qualidade de vida mediante 

aplicação junto aos alunos da nona série do ensino fundamental da Escola Est. 

Prof. Amálio Pinheiro, em horário de aula normal. Espera-se como resultados a 

serem atingidos, além da participação dos alunos envolvidos, tanto o 

desenvolvimento do gosto pela prática dos exercícios respiratórios e de 

relaxamento, quanto o interesse pela vivência corporal voltada à saúde física, 

mental, espiritual, das relações interpessoais, e, material. Esta abordagem 

favorecerá futuras pesquisas sobre a relação entre a prática do ensino de 

educação física relacionada à prevenção  da obesidade dos adolescentes. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: EVA NIERATKA 

ORIENTADOR:  Veronica Volski 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  

Título:   JOGOS E BRINCADEIRAS NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA 

O ENSINO MÉDIO: UMA ABORDAGEM POSSÍVEL 

Tema: Cultura Corporal Pontes de Análise 

Palavras-chave:  Jogo; Brincar; Lúdico. 

Resumo:  O presente artigo apresenta considerações de um projeto que teve 

como finalidade propiciar atividades de jogos e brincadeiras para alunos do 

Ensino Médio, visando à valorização destes na formação de cidadãos para a 

sociedade. Problematiza o fato de que Jogos e Brincadeiras encontram-se 

inseridos nos conteúdos das Diretrizes Curriculares da Educação Básica (DCEs) 

de Educação Física, inclusive nas séries finais do Ensino Médio, no entanto, 

apesar dos ricos significados, está sendo deixado de lado, enfatizando-se os 

conteúdos relacionados ao esporte. A metodologia empregada foi bibliográfica e 

pesquisa-ação para fundamentar o projeto.  Foi efetivado no Colégio Estadual 

Arnaldo Busato - Ensino Fundamental e Médio em Quedas do Iguaçu, Paraná, 

pertencente ao Núcleo Regional de Educação de Laranjeiras do Sul. Os sujeitos 

envolvidos são alunos da 3ª série do Ensino Médio. Foram disponibilizadas a 



todos os educandos aulas teóricas e oportunidade da vivência de atividades 

práticas utilizando-se de jogos e brincadeiras. A execução do projeto aconteceu 

no primeiro semestre de dois mil e treze. Durante a intervenção foram feitas 

observações pelo pesquisador, além de coleta de relatos dos alunos. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: OS JOGOS E BRINCADEIRAS NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

PARA O ENSINO MÉDIO: UMA ABORDAGEM POSSÍVEL 

Tema: Cultura Corporal Pontes de Análise 

Palavras-chave: Cultura Corporal; Jogos e Brincadeiras; Lúdico. 

Resumo: O objetivo geral deste projeto é propiciar atividades de jogos e 

brincadeiras para alunos do Ensino Médio, visando à valorização destes na 

formação de cidadãos para a sociedade. Problematiza o fato de que jogos e 

brincadeiras encontram-se inseridos nos conteúdos das Diretrizes Curriculares 

de Educação Física (DCE’s), inclusive nas séries finais do Ensino Médio. Porém, 

apesar de rico de significados, está sendo deixado de ser trabalhado, 

enfatizando-se os conteúdos relacionados ao esporte de competição. Questiona 

e fundamenta se a prática de jogos e brincadeiras no Ensino Médio pode 

fortalecer vínculos afetivos e sociais. A metodologia utilizada será bibliográfica e 

pesquisa-ação, prática orientada por teorias que visam uma transformação da 

realidade. Será aplicado no Colégio Estadual Arnaldo Busato – Ensino 

Fundamental e Médio, situado à Avenida das Torres, nº200, Bairro Progresso, 

em Quedas do Iguaçu, Paraná, pertencente ao Núcleo Regional de Educação 

de Laranjeiras do Sul. Os sujeitos envolvidos são alunos da 3ª série do Ensino 

Médio. Serão disponibilizadas a todos os educandos aulas teóricas e oportunizar 

a vivência de atividades práticas utilizando-se de jogos e brincadeiras. A 

execução do projeto acontecerá no primeiro semestre de dois mil e treze. 

Durante a intervenção serão feitas observações pelo pesquisador e relatos dos 

alunos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: FABIANA MACHIAVELLI 

ORIENTADOR:  ARESTIDES PEREIRA DA SILVA JUNIOR 



IES:  UNIOESTE 

Artigo  

Título:   Proposta de uma abordagem desenvolvimentista cooperativa nas aulas 

de Educação Física no Ensino Fundamental 

Tema: Jogos – Jogos Cooperativos 

Palavras-chave:  Educação Física, Jogos Cooperativos, Abordagem 

Desenvolvimentista, Ensino Fundamental. 

Resumo:  O presente artigo tem como objetivo apresentar por meio de um relato 

de experiência os resultados da implementação do projeto de intervenção 

denominado “Proposta de uma abordagem desenvolvimentista cooperativa nas 

aulas de Educação Física no Ensino Fundamental”. Participaram da referida 

implementação aproximadamente 50 alunos dos 6º e 7º anos do Ensino 

Fundamental do Colégio Estadual Bragantina, distrito do município de Assis 

Chateaubriand-PR. Os resultados estão estruturados de acordo com os temas 

desenvolvidos: cooperação, atenção, liderança, integração, criatividade, 

habilidades motoras e capacidades físicas. No decorrer das ações foi possível 

constatar que a proposta de aulas de Educação Física nesta abordagem 

proporcionou um desenvolvimento integral dos alunos, com destaque para os 

domínios: afetivo e social - a autoestima, a alegria e o prazer; físico e motor - o 

movimento e a conscientização corporal; e no cognitivo e intelectual - 

incorporando conceitos e aprendizagens de conteúdos. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Proposta de uma Abordagem Desenvolvimentista Cooperativa nas aulas 

de Educação Física no Ensino Fundamental. 

Tema: Jogos - Jogos Cooperativos 

Palavras-chave: Educação Física; Ensino Fundamental; Abordagem 

desenvolvimentista; cooperação. 

Resumo: Este material didático pedagógico em forma de Unidade Didática tem 

como objetivo apresentar uma proposta baseada em uma abordagem 

desenvolvimentista e cooperativa para as aulas de Educação Física no Ensino 

Fundamental. O documento é direcionado para ser aplicado na implementação 

do projeto PDE no 6º e 7º ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual 

Bragantina do município de Assis Chateaubriand/PR. No entanto, poderá dar 



suporte e ser utilizado por outros professores de outras escolas e/ou municípios 

de acordo com a sua realidade. O material pedagógico é dividido em três partes, 

sendo a primeira direcionada à introdução dos jogos cooperativos, abordando 

conceitos, classificações e sua importância nas aulas de Educação Física. Na 

segunda parte aprofundaremos o conhecimento sobre a abordagem 

desenvolvimentista na Educação Física, dando ênfase aos objetivos, metas e 

categorias das habilidades de movimento. Na parte final, procuraremos 

apresentar vivências para as aulas de Educação Física que englobem a 

cooperação dentro de uma proposta desenvolvimentista. Este trabalho possui 

como ideia central, possibilitar uma melhor convivência proporcionando um 

ambiente propício ao respeito pela singularidade, amenizando os conflitos, 

aperfeiçoando habilidades motoras e colaborando para a formação de um 

cidadão capaz e mais feliz para atingir os objetivos educacionais através do 

poder lúdico dos Jogos Cooperativos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: FABIO JOSUE ANTUNES NETO 

ORIENTADOR:  SILVIA CHRISTINA MADRID FINCK 

IES:  UEPG 

Artigo  

Título:   O DESPORTO NO COMBATE ÀS DROGAS LÍCITAS E ILÍCITAS 

Tema: O COMBATE ÀS DROGAS NO AMBIENTE ESCOLAR 

Palavras-chave:  ESPORTE, DROGAS, ESCOLA E ADOLESCÊNCIA 

Resumo:  O ESPORTE NO CONTEXTO ESCOLAR: CONTRIBUIÇÕES NO 

COMBATE ÀS DROGAS LÍCITAS E ILÍCITAS 

Resumo 

A adolescência encontra-se num processo de transformação, onde redescobre 

o mundo, amplia seus conhecimentos e preferências; a família deixa de ser seu 

principal foco; seus interesses se resumem aos amigos, cuja influência é muito 

forte, podendo ele cair na tentação das drogas lícitas e ilícitas. É nesse momento 

que os educadores devem estar atentos. A escola deve ocupar lugar de 

destaque no combate às drogas, lícitas e ilícitas, que atingem de forma 

devastadora a família, a escola e a sociedade como um todo. Este projeto teve 



por objetivo orientar os educandos sobre os perigos das drogas, usando o 

esporte como agente norteador, fortalecendo-os em seu aspecto físico e mental. 

O esporte escolar assumiu importância fundamental como conteúdo curricular 

da disciplina de Educação Física. No projeto foram desenvolvidas atividades 

físicas, eventos esportivos, gincanas, aulas expositivas, vídeos e palestras com 

profissionais especializados, em período de contraturno, nos dias letivos do ano 

de 2013. Pretendeu-se que os adolescentes e jovens, ao tomarem ciência das 

informações recebidas durante todo esse processo, promovessem ações de 

valorização à vida e à saúde, fortalecendo-se diante do bombardeio das drogas. 

O trabalho foi desenvolvido por meio de método interativo, integrado ao currículo, 

por meio de ações de promoção à saúde individual e coletiva. Os resultados 

obtidos foram satisfatórios e os alunos participaram ativamente do projeto, tanto 

das atividades, quanto dos objetivos propostos. 

Palavras–chave: Esporte. Escola. Drogas. Adolescência. 

 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: A Contribuição do Desporto no Combate às Drogas Lícitas e Ilícitas 

Tema: O Esporte no Contexto Escolar 

Palavras-chave: Adolescência, Drogas e Desporto Escolar 

Resumo: A adolescência encontra-se num processo de transformação, onde 

redescobre o mundo, amplia seus conhecimentos e preferências; a família deixa 

de ser seu principal foco; seus interesses se resumem aos amigos, cuja 

influência é muito forte, podendo ele cair na tentação das drogas lícitas e ilícitas. 

É nesse momento que os educadores devem estar atentos. A escola deve 

ocupar lugar de destaque no combate às drogas, lícitas e ilícitas, que atingem 

de forma devastadora a família, a escola e a sociedade como um todo. Este 

projeto objetiva orientar os educandos sobre os perigos  das drogas, usando o 

esporte como agente norteador, fortalecendo-os em seu aspecto físico e mental. 

O desporto escolar assume importância fundamental  como complemento 

curricular da Educação Física. Desenvolver-se-á atividades físicas, eventos 

esportivos, gincanas, aulas expositivas, vídeos e palestras com profissionais 

especializados, em período contraturno, nos dias letivos. Espera-se que os 

adolescentes e jovens, ao tomarem ciência das informações recebidas durante 



todo esse processo, promovam ações de valorização à vida e à saúde, 

fortalecendo-se diante do bombardeio das drogas. O trabalho deve ser 

desenvolvido durante todo o período escolar, por meio de métodos interativos, e 

integrado ao currículo e a ações de promoção à saúde individual e coletiva. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: FABRICIO GREGGIO FABRIS 

ORIENTADOR:  Vanildo Rodrigues Pereira 

IES:  UEM 

Artigo  

Título:   A prática do futsal na escola e sua influência sobre o comportamento 

disciplinado dos alunos 

Tema: Convergências: os conteúdos da educação física e o cotidiano escolar 

Palavras-chave:  Futsal na escola; Pedagogia do Futsal; comportamento 

disciplinar;  estratégias de intervenção. 

Resumo:  O objetivo do estudo foi investigar maneiras de promover alterações 

comportamentais nos alunos através dos princípios, regras e normas 

características do esporte, mais especificamente, do futsal.  Buscou-se 

pesquisar e estudar de que forma a prática de futsal na escola pública pode 

contribuir para ajudar alunos indisciplinados a modificar seu comportamento no 

ambiente escolar, tornando-se mais responsáveis em relação às suas atividades 

acadêmicas, ao cumprimento de regras e desenvolvendo interações sociais 

adequadas e saudáveis. Participaram da pesquisa vinte alunos do sexo 

masculino, do 9º ano, com idades entre 11 e 13 anos em 32 sessões de futsal 

em nível de iniciação. O instrumento de medida aplicado aos docentes foi um 

questionário preenchido no início da implementação e após a realização das 

atividades. Os resultados indicam que o comportamento de 90% da amostra 

evoluiu e que a disciplina de Educação Física possui muitas ferramentas e 

dispõe de mecanismos para reverter a indisciplina na escola e incluir os alunos 

que estão à mercê do processo educacional, que estão excluídos do processo 

de ensino-aprendizagem dentro de sala de aula e não conseguem respeitar 

regras e não apresentam socialmente aceitáveis. Isso mostra que o futsal, 

proposto de forma lúdica, respeitosa considerando as regras e o respeito mútuo 



pode promover a superação da indisciplina dos alunos, ajustando o indivíduo 

dentro da visão do coletivo. Sendo assim, pode-se concluir que os alunos que 

participaram do projeto passaram a ter um comportamento equilibrado e 

respeitoso no ambiente escolar, bem como demonstrando empenho em sala de 

aula nas demais disciplinas. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: A prática do futsal na escola e sua influência sobre o comportamento 

disciplinar dos alunos 

Tema: Convergencias: os conteudos da educação física e o cotidiano escolar 

Palavras-chave: Futsal na escola; Pedagogia do Futsal; comportamento 

disciplinar; estratégias de intervenção 

Resumo: No ambiente escolar, ao longo dos anos, a disciplina de Educação 

Física foi sendo considerada como um espaço de diversão dos alunos, que 

tinham este professor como preferido. Os docentes das outras matérias 

freqüentemente solicitam que os alunos indisciplinados em sala de aula tenham 

como castigo ficar privados da aula de Educação Física. E o grande problema é 

que, de modo geral, os alunos que apresentam problemas de indisciplina em 

sala de aula, normalmente são os notoriamente habilidosos com atividades 

práticas, físicas e esportivas. Para contornar esta situação e superar esta visão 

equivocada de que a Educação Física é destituída de rigor acadêmico, pretende-

se investigar maneiras de promover alterações comportamentais nos alunos 

através dos princípios, regras e normas características do esporte, mais 

especificamente, do futsal.  O objetivo desta unidade didática é investigar 

maneiras de intervir e modificar comportamentos de alunos indisciplinados por 

meio da prática do futsal na escola. Pesquisar e estudar de que forma a prática 

de futsal na escola pública pode contribuir para ajudar alunos indisciplinados a 

modificar seu comportamento no ambiente escolar, tornando-se mais 

responsáveis em relação às suas atividades acadêmicas, ao cumprimento de 

regras e desenvolvendo interações sociais adequadas e saudáveis. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: FLAVIA APARECIDA DA SILVA 



ORIENTADOR:  WILSON RINALDI 

IES:  UEM 

Artigo  

Título:   Prevenção da Obesidade Através de Um Estilo de Vida Ativo 

Tema: Educação Física 

Palavras-chave:  Obesidade. Alimentação Saudável. Estilo de Vida Ativo. 

Resumo:  RESUMO: O avanço tecnológico das últimas décadas trouxe 

inúmeros benefícios para a humanidade, mas também surgiram consequências 

negativas para a qualidade de vida das pessoas, que são problemas sérios de 

saúde, dentre estes se destaca a obesidade. Neste contexto, este estudo, 

demonstrou formas da disciplina de Educação Física contribuir para que os 

alunos adotem hábitos saudáveis ao longo de suas vidas e teve como objetivo 

oportunizar a vivência de informações e atividades físicas diversificadas para a 

prevenção e controle da obesidade de alunos do 2º Ano do Ensino Médio da 

Educação Pública de Nossa Senhora das Graças. Foram desenvolvidas neste 

estudo, aulas teóricas expositivas que enfocaram a obesidade e suas 

consequências negativas para a saúde, a importância de uma alimentação 

saudável e os benefícios da prática de atividade física para se ter boa qualidade 

de vida. Através dos resultados obtidos nas vivências e envolvimento dos alunos 

na aplicação, conclui-se que o trabalho alcançou o objetivo estabelecido e que a 

escola e a disciplina de Educação Física é o melhor caminho para a 

conscientização das pessoas de que é extremamente necessário adotar hábitos 

de vida saudável. 

 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Prevenção da obesidade através de um estilo de vida ativo 

Tema: Atividade Física e Obesidade 

Palavras-chave: Obesidade; alimentação; atividade física 

Resumo: A sociedade moderna adotou um novo estilo de vida que busca no 

conforto material a razão principal da e como consequência surgem sérios 

problemas de saúde como a obesidade. Neste contexto, este estudo prevê 

formas da disciplina de Educação Física contribuir para que os alunos adotem 

hábitos saudáveis ao longo de suas vidas e tem como objetivo oportunizar a 



vivência de informações e atividades físicas diversificadas para a prevenção e 

controle da obesidade. A produção didático pedagógica será desenvolvida no 

Colégio Estadual Dr. Ivan da cidade de Nossa Senhora das Graças, no ano de 

2013 e os sujeitos da produção serão os alunos do 2º ano do Ensino Médio do 

período matutino. Serão desenvolvidas aulas teóricas expositivas, enfocando a 

obesidade e suas conseqüências, a importância de uma alimentação saudável 

e os benefícios da prática de atividade física para se ter uma boa qualidade de 

vida. Pretende-se estabelecer um roteiro de atividades práticas diversificadas, 

onde serão vivenciados os conteúdos estruturantes da Educação Física, 

utilizando-se de diversos espaços físicos, inclusive fora do âmbito escolar, para 

que o aluno ao final da aplicação da produção didático -  pedagógica possa 

compartilhar com outras pessoas sua prática e estendê-la por toda sua vida. 

 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: GELSON LUIZ RISSI 

ORIENTADOR:  Evandra Hein Mendes 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  

Título:   Dança folclórica na escola:um resgate dos valores morais e sociais 

Tema: Dança folclórica 

Palavras-chave:  Dança, folclore, educação física, valores. 

Resumo:  As danças folclóricas representam a cultura de um povo e podem 

contribuir para a socialização dos alunos assim como o desenvolvimento de 

valores morais e sociais nela incutidos. Sendo assim, o objetivo desse estudo foi 

resgatar os valores morais e sociais e diversificar as atividades nas aulas e no 

colégio e outras entidades e que estas e outras danças se tornem um hábito nas 

atividades durante as aulas de educação física. Para tanto, desenvolveu-se 

danças folclóricas paranaenses, italianas, alemãs e gaúchas no colégio estadual 

de Novo Sarandi no ano letivo de 2013, em que foram propostas estratégias de 

ensino e sugestões de atividades com uma sequência lógica de aprendizagem 

enaltecendo o trabalho coletivo e respeitando o ritmo individual de incorporação 

do ensino. A partir disso, percebeu-se que através deste conteúdo os alunos 



conheceram parte de sua verdadeira identidade cultural, além disso, no contato 

com as danças e seu significado/sentido começam a ter consciência  das 

manifestações folclóricas presentes em eventos da escola e da comunidade. 

Conclui-se que o desenvolvimento das danças folclóricas permitiu a 

aproximação dos alunos com valores morais e sociais imbuídos nessas 

manifestações de folclore popular. Esse fato pode ser considerado relevante no 

processo de emancipação humana e compreensão crítica da época atual e suas 

próprias manifestações culturais. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Dança folclórica na escola:um resgate dos valores morais e sociais 

Tema: Dança folclórica 

Palavras-chave: Dança  folclórica; folclore do paraná, italiano, alemão e gaúcho. 

Resumo: A produção didática é o suporte para desnvolver danças folclóricas 

paranaenses, italianas, alemãs e gaúchas na intervenção no colégio no 1º 

semestre de 2013.  A produção didática tem como bjetivos resgatar os valores 

morais e sociais e diversificar as atividades nas aulas e nos diversos eventos 

organizados pelo colégio e outras entidades e que estas e outras danças se 

tornem um hábito nas atividas durante as aulas de educação física. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: GILMARA DE LOURDES STREMEL 

ORIENTADOR:  VALDOMIRO DE OLIVEIRA 

IES:  UFPR 

Artigo  

Título:   A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO – TIC’s – NA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA – 

ESPORTE COMO RECURSO PEDAGÓGICO 

Tema: O USO DAS TIC’s COMO RECURSO PEDAGÓGICO DO 

BASQUETEBOL NA EDUCAÇÃO FÍSICA 

Palavras-chave:  Educação Física; Esporte; Tecnologia da Informação; 

Didática; Basquetebol. 



Resumo:  O presente 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. A informática se 

desenvolveu de modo importante e muitos âmbitos esportivos e tem se 

beneficiado desse desenvolvimento. O artigo tem como objetivo central o uso da 

Tecnologia da Informação (TIC’s), como ferramenta para pesquisa e estudo na 

prática da educação e física, especificamente para o esporte Basquetebol. O 

projeto foi realizado com o intuito de demonstrar como as TIC’s no ambiente 

escolar podem ser uma forma de mediação pedagógica capaz de estimular a 

formação da identidade em um mundo com múltiplos contextos sociais, culturais 

e de tantas diferenças.  Esta pesquisa visou apontar que a inserção das TIC’s 

no ambiente escolar vem sugerir a busca de uma identidade cultural e serve 

como categoria para compreender as práticas culturais que diferenciam 

determinado grupo, fornecendo-lhe uma identidade. A tecnologia neste sentido 

permite que a informação, leve ao crescimento e a evolução dos estudantes, 

uma vez que os processos educacionais, de capacitação e de formação 

contínua, essas possibilidades devem ser encaradas no sentido de não 

relegarem a um segundo plano a importância de uma base pedagógica, assim 

como os resultados devem ser medidos sobre o alcance de objetivos de 

aprendizagem, de construção de conhecimentos e de desenvolvimento de 

habilidades. O público objeto de intervenção foram os alunos das turmas do 7º 

ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual La Salle-Ensino Fundamental 

e Médio, da Cidade de Curitiba, Paraná. A metodologia aplicada envolveu a 

participação interativa dos alunos. Inicialmente através das TIC’s foi 

desenvolvido o SITE amparado como Unidade Didática, no qual foi evidenciado 

o conteúdo do esporte coletivo Basquetebol. Após os alunos receberam as 

orientações necessárias para o manejo do SITE, onde se criou uma relação 

direta entre a Educação Física e a Informação. Os resultados foram satisfatórios, 

mostram que as TIC’s podem interagir com os alunos, facilitando o ensino 

através de uma unidade didática inovadora dentro do âmbito da educação. 

 

Produção didático-pedagógica 



Título: A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO – TIC’s – NA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA – 

ESPORTE COMO RECURSO PEDAGÓGICO 

Tema: O USO DAS TIC’S COMO RECURSO PEDAGÓGICO DO 

BASQUETEBOL NA EDUCAÇÃO FÍSICA 

Palavras-chave: Tecnologia; Educação Física; Basquetebol; Internet. 

Resumo: Vive-se um período de profundas mudanças que contribuem para a 

melhoria do ensino público, o avanço da tecnologia nas escolas públicas 

favoreceu um novo significado para práticas educativas, até então 

convencionais, em uma prática pedagógica mais dinâmica. A partir dos novos 

desafios impostos aos professores de Educação Física surgiu a necessidade de 

desenvolver uma forma pedagógica capaz de estimular a formação dos alunos 

apontando a inserção das TIC’s através de um site e uma webquest levando em 

consideração a riqueza de informações abrangentes que a disciplina oferece. O 

site terá como conteúdo estruturante o esporte coletivo – basquetebol, dividido 

em tópicos sobre histórico, fundamentos e regras. As TIC’s também serão 

usadas como objeto de estudo e suporte para pesquisas e a interatividade 

introduzindo ferramentas como a webquest. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: GILSE FERNANDES FERREIRA 

ORIENTADOR:  Moacir Avila de Matos Junior 

IES:  UEPG 

Artigo  

Título:   O JOGO: UMA ALTERNATIVA METODOLÓGICA AUXILIAR NA 

APRENDIZAGEM DOS ALUNOS 

Tema: Convergências: Os conteúdos da educação física e o cotidiano escolar. 

Palavras-chave:  Ensino Fundamental, Educação Física, jogos, dificuldade de 

aprendizagem. 

Resumo:  O presente artigo objetiva relatar os resultados da intervenção 

pedagógica na escola, cujo projeto é fruto das percepções da professora PDE, 

que vivencia constantemente momentos em que os professores queixam-se de 

que os alunos não aprendem, são desatentos, lentos e têm muitas dificuldades 



de aprendizagem. Os alunos do Colégio Estadual do Campo Professor Argemiro 

Luiz de Lima, no Município de São João do Triunfo, são filhos de agricultores e, 

desde cedo, já iniciam no mundo do trabalho, acompanhando seus pais no 

plantio e colheita do fumo. São, portanto, pré-adolescentes trabalhadores que 

foram impedidos de viver a infância como deve viver uma criança, usufruindo 

todos os seus direitos e, 

principalmente, o de brincar. Essa constatação evidencia a necessidade de a 

escola intervir nessa situação, oportunizando a esses experienciarem por meio 

de jogos momentos que lhes foram roubados na infância. Consideramos que por 

meio dos jogos os alunos conseguirão melhorar o raciocínio, a memória, a 

coordenação motora e, principalmente a socialização, o que justifica uma 

proposta de intervenção pedagógica na escola voltada para atender a essas 

necessidades. Nessa linha de raciocínio, traçou-se como norte para a proposta 

de intervenção pedagógica na escola a seguinte questão-problema: Como 

propiciar aos alunos um desenvolvimento integral e dinâmico (cognitivo, afetivo, 

linguístico, social, moral e físico-motor), assim como a construção e o acesso 

aos conhecimentos socialmente disponíveis do mundo físico e social, dando a 

eles condições de tornar possível a construção de sua autonomia, criticidade, 

criatividade, responsabilidade e cooperação? A opção pelo 6º ano se justificou 

pelo fato de ser essa série a fase inicial do Ensino Fundamental 2, onde se 

espera que o aluno já tenha construído os conhecimentos necessários para 

prosseguir nos estudos mais avançados. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: O JOGO RECREATIVO: UMA ALTERNATIVA METODOLÓGICA 

AUXILIAR NA APRENDIZAGEM E NA SOCIALIZAÇÃO DOS ALUNOS 

Tema: Convergências: Os conteúdos da Educação Física e o Cotidiano Escolar. 

Palavras-chave: Ensino Fundamental;Educação Física;Jogos Recreativos; 

Dificuldades de Aprendizagem. 

Resumo: Este Caderno Pedagógico tem como foco a intervenção pedagógica 

na escola. Ele é fruto das percepções da professora PDE, que vivencia muitos 

momentos em que os professores queixam-se de que os alunos não aprendem, 

são desatentos, lentos e têm muitas dificuldades de aprendizagem. Os alunos 

do Col. Est. do Campo Prof. Argemiro L. de Lima,  de São João do Triunfo, são 



filhos de agricultores e, desde cedo, iniciam no mundo do trabalho, 

acompanhando os pais no plantio e colheita do fumo. São,  pré-adolescentes 

trabalhadores, que foram impedidos de viver a infância como deve viver uma 

criança, usufruindo todos os seus direitos. Essa constatação evidencia a 

necessidade de a escola intervir nessa situação, oportunizando a esses 

experienciarem por meio de jogos recreativos momentos que lhes foram 

roubados na infância. Consideramos que por meio dos jogos os alunos 

conseguirão melhorar o raciocínio, a memória, a coordenação motora e, 

principalmente a socialização, o que justifica uma proposta de intervenção 

pedagógica na escola. Traçamos como norte desta proposta a seguinte questão-

problema: Como propiciar aos alunos um desenvolvimento integral e dinâmico 

(cognitivo, afetivo, linguístico, social, moral e físico-motor), assim como a 

construção e o acesso aos conhecimentos socialmente disponíveis do mundo 

físico e social, dando a eles condições de tornar possível a construção de sua 

autonomia, criticidade, criatividade, responsabilidade e cooperação? A opção 

pelo 6º ano se justifica pelo fato de ser essa série a fase inicial do Ensino 

Fundamental 2, 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: GIOVANA AVELAR DE ALMEIDA 

ORIENTADOR:  Orlando Mendes Fogaca Junior 

IES:  UEL 

Artigo  

Título:   DANÇA: POSSIBILIDADES DE INSERÇÃO NA ESCOLA 

Tema: DANÇA: POSSIBILIDADES DE INSERÇÃO NA ESCOLA 

Palavras-chave:  Dança. Valsa. Educação Física; Conteúdo. 

Resumo:  O presente projeto partiu  investigação  do eixo estruturante Dança 

nas aulas de Educação Física, com o objetivo de oportunizar a inserção desta a 

partir das configurações das danças de salão, especificamente abordando a 

valsa como conhecimento a ser apropriado pelos educandos.O desafio será 

propor reflexões,  novas formas de trabalho e maneiras de atuação do educador. 

A partir desses apontamentos e devido à escassez de trabalhos sobre o tema, 

esse estudo se justifica como uma complementação à minha formação No 



Programa de Desenvolvimento Educacional-PDE. Espero, também, que 

contribua para acadêmicos, profissionais e, talvez com um pouco de pretensão, 

que seja uma contribuição para a área de Educação Física escolar para o 

enriquecimento do acervo e para nortear a prática dos profissionais que nela 

atuam. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: A Valsa como Conteúdo da Disciplina de Educação Física 

Tema: A Valsa Como Conteúdo da Disciplina de Educação Física 

Palavras-chave: Dança;Valsa;Educação 

Resumo: O presente projeto partiu da  investigação  do eixo estruturante Dança 

nas aulas de Educação Física, com o objetivo de oportunizar a inserção desta a 

partir das configurações das danças de salão, especificamente abordando a 

valsa como conhecimento a ser apropriado pelos educandos.O desafio será 

propor reflexões,  novas formas de trabalho e maneiras de atuação do educador. 

A partir desses apontamentos e devido à escassez de trabalhos sobre o tema, 

esse estudo se justifica como uma complementação à minha formação No 

Programa de Desenvolvimento Educacional-PDE. Espero, também, que 

contribua para acadêmicos, profissionais e, talvez com um pouco de pretensão, 

que seja uma contribuição para a área de Educação Física escolar para o 

enriquecimento do acervo e para nortear a prática dos profissionais que nela 

atuam. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: GISELE APARECIDA MARTINS 

ORIENTADOR:  Roseli Terezinha Selicani Teixeira 

IES:  UEM 

Artigo  

Título:   O TRABALHO NA ESCOLA SOBRE A QUESTÃO DA SEXUALIDADE, 

SUAS IMPLICAÇÕES, MITOS, TABUS E PRECONCEITOS. 

Tema: Os conteúdos da Educação Física e o cotidiano escolar. 

Palavras-chave:  Sexualidade, Educação Sexual, Adolescência. 



Resumo:  Este artigo tem o objetivo de contribuir com as abordagens do ensino 

da Educação Sexual no ambiente escolar. O trabalho foi realizado com o 3º Ano 

do Ensino Médio, no Colégio Estadual de Altamira do Paraná, onde foi aplicado 

um questionário e posteriormente a realização das atividades em sala de aula, 

assim como jogos recreativos e cooperativos e também atividades de leitura, 

interpretação de textos e de músicas, filmes, debates, confecções de cartazes e 

palestras que trataram do tema proposto. Procurando contemplar teoria e 

prática, estimulando os alunos para reverem seus conceitos. Ao final da 

intervenção foi realizado um segundo questionário com as mesmas indagações 

do primeiro e pós a realização do mesmo podemos perceber a importância que 

se tem em de se tratar o assunto em torno da sexualidade dentro das escolas, o 

quanto é necessário trabalhar diretamente com o tema proposto oportunizando 

aos alunos momentos em que realmente possam esclarecer dúvidas e 

curiosidades que os cercam. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: O TRABALHO NA ESCOLA SOBRE A QUESTÃO DA SEXUALIDADE, 

SUAS IMPLICAÇÕES, MITOS, TABUS E PRECONCEITOS. 

Tema: Os conteúdos da Educação Física e o cotidiano escolar 

Palavras-chave: Sexualidade, Educação Sexual, Adolescência. 

Resumo: O objetivo deste trabalho é de poder contribuir com as abordagens do 

ensino da Educação Sexual no ambiente escolar, por ser um tema que gera 

muitos conflitos é bastante preocupante, pois muitas vezes ele é tratado com 

pouco interesse. Devido a isso realizaremos um trabalho procurando 

desenvolver seus estudos dentro de suas maiores possibilidades e limites. Em 

específico será trabalhado com uma turma do 3º Ano do Ensino Médio, será 

aplicado um questionário e posteriormente realizaremos as atividades em sala 

de aula, jogos recreativos e cooperativos assim também como atividades de 

leitura, interpretação de textos e de músicas, filmes, confecções de cartazes que 

tratam do tema proposto. Procurando contemplar teoria e prática, pretendemos 

também com este trabalho estimular docentes, e discentes, pais e filhos para 

reverem melhor seu conceito, pois é através do afeto, respeito e carinho a si 

próprio e ao próximo, valorizando toda e qualquer diferença é que poderemos 

dizer que desenvolvemos um relacionamento dito saudável, seja sexual ou não. 



 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: GISELE VANZELLI 

ORIENTADOR:  Andre L. F. Rodacki 

IES:  UFPR 

Artigo  

Título:   Contribuições da Educação Física na Postura Sentada 

Tema: Cultura Corporal  Pontes de Análise 

Palavras-chave:  Desvios Posturais; Orientações na Postura Sentada; 

Ambiente Escolar 

Resumo:  Este artigo apresenta os resultados obtidos no estudo realizado na 

intervenção pedagógica, que visou conscientizar os alunos do sexto ano do 

Ensino Fundamental, participantes da pesquisa, a respeito dos problemas da 

posição sentada, como contribuição da Educação Física para a saúde postural. 

Assim, buscou-se proporcionar aos educandos o conhecimento das causas dos 

principais fatores que levam aos desvios posturais no contexto escolar, 

esperando-se que o processo de conscientização dos escolares pudesse ser 

inserido no Projeto Político Pedagógico, de forma a contribuir com a melhoria da 

postura corporal no ambiente escolar. Ficou demonstrado pelos resultados dos 

questionários que as nossas crianças já adquiriram os hábitos posturais nocivos 

à saúde da coluna vertebral. Contudo foi possível observar que, uma vez 

realizados os trabalhos planejados na Unidade Didática, houve uma visível 

conscientização por parte dos alunos refletida nas atividades práticas 

desenvolvidas. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: CONTRIBUIÇÕES DA EDUCAÇÃO FÍSICA NA POSTURA   SENTADA 

Tema: Cultura Corporal  Pontes de Análise 

Palavras-chave: Desvios Posturais; Orientações na Postura Sentada; Ambiente 

Escolar. 

Resumo: Esta Unidade Didática tem por objetivo orientar os alunos sobre as 

causas e prevenções dos desvios posturais, com ênfase na postura sentada, 

assim como também, diagnosticarem por meio de questionários se os alunos 



sentem desconforto em suas atividades diárias, bem como quando em sala de 

aula. Levá-los a uma tomada de consciência sobre os possíveis problemas 

causados por uma postura corporal inadequada. Após cada texto discutido, 

serão apresentadas perguntas a serem respondidas pelos educandos, onde os 

mesmos terão a oportunidade de se autoavaliarem e discutirem sobre o tema. A 

fundamentação teórica é baseada em livros e artigos científicos, a metodologia 

aplicada será de pesquisa exploratória, de métodos investigativos e avaliativos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: GIZELE CRISTINA BARBOSA 

ORIENTADOR:  WILSON RINALDI 

IES:  UEM 

Artigo  

Título:   Reeducação Alimentar e prática da Atividade Física na qualidade de 

vida do adolescente 

Tema: Atividade Física relacionada à reeducação alimentar 

Palavras-chave:  Atividade física. Reeducação alimentar. Qualidade de vida. 

Resumo:  A obesidade entre os adolescentes é um assunto que vem sido 

discutido, dada a sua relevância em preveni-la e tratá-la. A inatividade física que 

na adolescência contribui com o acúmulo de gordura corporal, parece estar 

relacionada às alterações metabólicas que na vida adulta influenciarão e por 

vezes determinarão o acometimento das doenças crônicas. É nesse sentido que 

a Educação Física, que trata dos conteúdos da cultura corporal, assume o papel 

de conscientizar adolescentes a importância da atividade física e alimentação 

saudável, modificando valores associados à saúde. O objetivo desta pesquisa 

foi de conscientizar adolescentes quanto à atividade física associada tanto ao 

comportamento quanto aos hábitos alimentares por meio de uma proposta de 

reeducação alimentar e aumento da atividade física como meio de melhoria na 

qualidade de vida. A pesquisa caracterizou-se como descritiva que, segundo 

Severino (2002) os fatos são observados, registrados, analisados, classificados 

e interpretados com a utilização de técnicas padronizadas para coleta de dados. 

Para tal, foi aplicado, num primeiro momento, um questionário cujas questões 

abordaram temas como saúde, nutrição e atividade física. Após esta etapa 



caracterizou-se a amostra em níveis de composição corporal e de prática de 

atividade física. De posse da análise dos dados concluiu-se que os adolescentes 

participantes da pesquisa do Colégio Estadual Byngton Júnior, em sua maioria, 

têm o hábito de praticar atividade física com frequência, isto é 2 vezes ou mais 

por semana. Os mesmos tem hábito de comer alimentos industrializados 

frequentemente, o que tornou relevante um projeto de intervenção sobre a 

alimentação, atividade física e qualidade de vida. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Reeducação Alimentar e a prática da AtividadeFísica no interesse e 

expectativa para eficiências no melhor estilode vida na adolescência 

Tema: Atividade Física relacionada à Reeducação Alimentar. 

Palavras-chave: ATIVIDADE FÍSICA, SAÚDE E REEDUCAÇÃO ALIMENTAR 

Resumo: A inatividade física na adolescência está relacionada com o acúmulo 

de gordura corporal, e parece estar relacionada às alterações metabólicas que 

especialmente na vida adulta influenciarão e por vezes determinarão o 

acometimento das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT). Os fatores de 

risco tem sido alvo de investigações epidemiológicas do campo da Saúde vem 

sendo apropriada na Educação Física especificamente de forma hegemônica no 

campo da Atividade Física relacionada à Saúde.  Neste trabalho o objetivo é 

apresentar, discutir e destacar como a discussão da saúde se dá nesse campo 

de conhecimento. A partir dessa discussão, será apresentada uma proposta de 

trabalho que tematize a Atividade  Física e Reeducação Alimentar afim de 

conscientizar e levar a um conhecimento sobre a relação da prática da  atividade  

física associada a um melhor comportamento e hábitos alimentares dos 

adolescentes 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: GLEIDES MARIA ANGELI WEILER 

ORIENTADOR:  Roseli Terezinha Selicani Teixeira 

IES:  UEM 

Artigo  



Título:   O papel da Educação Física na mediação da indisciplina e dos conflitos 

escolares 

Tema: Educação Física 

Palavras-chave:  Educação Física, Indisciplina escolar, Jogos cooperativos 

Resumo:  A indisciplina escolar tem se mostrado um dos principais desafios da 

Educação e diversas formas de análise tem sido utilizadas para avançar a 

compreensão desta questão, buscando contribuir com esta análise esse artigo 

científico tem como objetivo principal propiciar uma reflexão sobre a indisciplina 

e os conflitos apresentados hoje no âmbito escolar, bem como, verificar a 

contribuição dos jogos cooperativos na amenização desse problema. Com esse 

propósito buscaremos, primeiramente, compreender, por meio de uma reflexão, 

conceitos de alguns autores apresentados que analisam o tema abordado, 

também, como os jogos cooperativos podem contribuir para a transformação 

individual dos alunos quanto ao modo de participar nas aulas de Educação Física 

e fora delas, valorizando diversos aspectos, não apenas os resultados dos jogos, 

levando a reflexão sobre como os princípios dos jogos cooperativos podem 

contribuir para a formação de um aluno mais ativo, autônomo, reflexivo e 

participativo, buscando amenizar os conflitos escolares e aprimorar as 

habilidades de convivência, possibilitando um ambiente favorável ao respeito 

pela singularidade de cada um. A pesquisa inclui, um trabalho de campo, 

realizado sob um enfoque quanti/qualitativo, que englobará uma entrevista semi-

estruturada, com os alunos do 1º ano do Ensino Médio do Colégio Estadual 

Prefeito Antônio Teodoro de Oliveira. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: O papel da Educação Física na mediação da indisciplina e dos conflitos 

escolares 

Tema: Educação Física 

Palavras-chave: Educação Física, Indisciplina escolar, Jogos cooperativos 

Resumo: A indisciplina escolar tem se mostrado um dos principais desafios da 

Educação e diversas formas de análise tem sido utilizadas para avançar a 

compreensão desta questão, buscando contribuir com esta análise esse artigo 

científico tem como objetivo principal propiciar uma reflexão sobre a indisciplina 

e os conflitos apresentados hoje no âmbito escolar, bem como, verificar a 



contribuição dos jogos cooperativos na amenização desse problema. Com esse 

propósito buscaremos, primeiramente, compreender, por meio de uma reflexão, 

conceitos de alguns autores apresentados que analisam o tema abordado, 

também, como os jogos cooperativos podem contribuir para a transformação 

individual dos alunos quanto ao modo de participar nas aulas de Educação 

Física e fora delas, valorizando diversos aspectos, não apenas os resultados dos 

jogos, levando a reflexão sobre como os princípios dos jogos cooperativos 

podem contribuir para a formação de um aluno mais ativo, autônomo, reflexivo e 

participativo, buscando amenizar os conflitos escolares e aprimorar as 

habilidades de convivência, possibilitando um ambiente favorável ao respeito 

pela singularidade de cada um. A pesquisa inclui, um trabalho de campo, 

realizado sob um enfoque quanti/qualitativo, que englobará uma entrevista semi-

estruturada, com os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental do Colégio 

Estadual Prefeito Antônio Teodoro de Oliveira. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: GRACI MARIA PEREIRA 

ORIENTADOR:  Orlando Mendes Fogaca Junior 

IES:  UEL 

Artigo  

Título:   A natação como conteúdo das aulas de Educação Física no EJA – 

Educação de Jovens e Adultos. 

Tema: Natação 

Palavras-chave:  natação;eja;escola 

Resumo:  Este projeto visa mostrar a importância da natação como conteúdo da 

disciplina de Educação Física independente do nível escolar a qual esteja 

inserida, no específico deste projeto o nível abordado será o EJA (Educação de 

Jovens e Adultos). 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: A natação como conteúdo das aulas de Educação Física no EJA – 

Educação de Jovens e Adultos 

Tema: Natação 



Palavras-chave: Educação; Natação; EJA. 

Resumo: Este projeto visa mostrar a importância da natação como conteúdo da 

disciplina de Educação Física independente do nível escolar a qual esteja 

inserida, no específico deste projeto o nível abordado será o EJA (Educação de 

Jovens e Adultos). Este conteúdo nem sempre é abordado neste componente 

curricular com a justificativa que a grande maioria das escolas não possuem 

piscina para o desenvolvimento do mesmo. Porém entendemos que isto não é 

um impeditivo para que este conteúdo seja abordado e compreendido pelos 

educandos enquanto uma manifestação cultural que deve ser usufruída pelos 

mesmos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: HELENA DIAS GARCIA MARCONI 

ORIENTADOR:  Almir de Oliveira Ferreira 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  

Título:   AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DA SAÚDE ATRAVÉS DO CONTROLE 

DO ÍNDICE DE MASSA CORPORAL (IMC) ALIADO A ATIVIDADE FÍSICA 

Tema: Cultura Corporal Pontes de Análise 

Palavras-chave:  Atividade física, IMC, Saúde, Obesidade. 

Resumo:  Essa pesquisa teve como objetivo mostrar aos alunos a importância 

da atividade física e alimentação equilibrada para uma vida saudável e 

longínqua. Observando que a disciplina Educação Física, visa saúde, vem por 

meio dessapesquisa dar suporte para uma melhoria na saúde do educando e 

consequentemente seus familiares. O Índice de Massa Corporal é utilizado para 

classificar o estado nutricional de indivíduos adolescentes, adultos, idosos e 

gestantes. Tendo como objetivo valorizara necessidade da participação efetiva 

nas aulas de Educação Física com o pressuposto de melhoria na saúde do aluno 

participativo. Foi ensinado aos alunos do 1º, 2º e 3º ano do Ensino Médio a 

Calcular o IMC e sobre a sua importância. E o resultado da medida foi utilizado 

para determinar o peso ideal, e verificar como os alunos estão inseridos no 

contexto nacional. O risco do sobrepeso para a saúde tem sido objeto de estudo 



envolvendo a relação entre o índice de massa corporal e o risco relativo de 

morte. 

 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DA SAÚDE ATRAVÉS DO CONTROLE 

DO ÍNDICE DE MASSA CORPORAL (IMC) ALIADO A ATIVIDADE FÍSICA 

Tema: Educação Física na escola 

Palavras-chave: atividade física;alimentação;índice de massa corporal 

Resumo: O excesso de peso e a obesidade são importantes fatores de risco 

para doenças cardiovasculares, que são a primeira causa de morte no mundo 

(17 milhões de óbitos por ano). O risco do sobrepeso para a saúde tem sido 

estudado procurando envolver a relação entre o índice de massa corporal e o 

risco relativo de morte. Pesquisas mostram o aumento de peso corporal em 

criança, adolescentes e adultos por falta de atividade física, daí a grande 

importância de valorizar a participação efetiva nas aulas de educação física pelos 

alunos não só para diversão como também para cuidar melhor da saúde e ter 

melhor qualidade vida. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: HILDA DA SILVA CARDOSO 

ORIENTADOR:  Marcelo Silva da Silva 

IES:  UFPR 

Artigo  

Título:   A atividade Física e as Práticas Corporais na Escola:Uma Proposta para 

Melhorar a Qualidade de Vida do Professor no Ambiente Escolar 

Tema: Atividade Física,Práticas Corporais,Saúde do Professor 

Palavras-chave:  Atividade Física. Práticas Corporais. Professores. Qualidade 

de Vida 

Resumo:   

Durante o ano letivo observa-se que os professores geralmente apresentam 

alguns problemas de saúde, entre eles um alto grau de estresse, dores 

musculares e nas articulações, cansaço e até mesmo perda da voz, sendo que, 



muitas vezes, isso é resultado do próprio estilo de vida e das próprias condições 

de trabalho do educador. É mais comum que estes problemas ocorram com 

professores que têm uma jornada de trabalho elevada, sendo que a sua saúde 

acaba prejudicada, afetando de maneira significativa a sua qualidade de vida, 

diminuindo o seu desempenho profissional e muitas vezes sendo motivo de 

afastamentos da sala de aula ou da escola.Diante disso, busca-se com este 

estudo, alternativas que possa vir a ajudar  ao professor melhorar a sua 

qualidade de vida dentro do ambiente escolar. A atividade física relacionada com 

a promoção da saúde junto com algumas práticas corporais no ambiente escolar 

pode ser uma alternativa aos professores para amenizar os sintomas do 

estresse, além de corrigir casos de má-postura, os quais muitas vezes, são 

motivo de tensão muscular que causam dores.Para tanto, é necessário que a 

Escola tenha um local que propicie isso ao professor, seja em forma da 

informação teórica, seja na forma de atividades práticas.Como esse estudo se 

caracterizou como uma pesquisa descritiva através do estudo de caso foi 

necessário conhecer os professores, suas expectativas e experiências corporais, 

suas principais queixas relacionadas ao bem estar e o que fizeram em termos 

de práticas corporais e o que gostariam de fazer nesse sentido.Essa pesquisa 

foi realizada com professores pertencentes a rede pública estadual do Paraná 

do Colégio Estadual Natália Reginato, na cidade de Curitiba.O estudo foi 

realizado em um período de cinco meses, de fevereiro a julho de 2013,com meia 

parte do corpo docente desse Colégio. Na primeira parte da pesquisa foi 

elaborado um questionário para conhecer a realidade de cada professor 

participante da pesquisa sobre hábitos de atividade física e práticas corporais, 

se tomam medicamentos e a pré disposição desse professor para realizar 

atividade física dentro do ambiente escolar.E ao final do estudo foi realizado 

outro questionário para saber a influência da atividade física e da prática corporal 

dentro da escola para esses professores.Através desse estudo concluiu-se que 

um espaço dentro da escola para o professor praticar alguma atividade física ou 

prática corporal pode sim beneficiá-lo na sua qualidade de vida e contribuir para 

que o professor possa vencer o ano letivo com mais disposição tanto na sua 

capacidade física quanto mental. 

 

 



Produção didático-pedagógica 

Título: Qualidade de Vida para os Professores no Ambiente Escolar 

Tema: Atividade Física , Qualidade de Vida e a Saúde do Professor 

Palavras-chave: Atividade Física; Práticas Corporais; Saúde ; Qualidade de 

Vida 

Resumo: Essa produção didática tem como objetivo colaborar com o bem estar 

do professor e ajudar a melhorar a sua qualidade de vida dentro do ambiente 

escolar, o que, espera-se, poder vir a contribuir com o seu desempenho docente. 

Sendo que, a atividade física bem orientada pode auxiliar o educador a repensar 

o seu estilo de vida, passando a preocupar-se mais com o seu bem estar, 

havendo uma mudança de comportamento em relação às práticas corporais e 

um cuidado maior com sua saúde de maneira geral para a obtenção de uma 

melhor qualidade de vida. Conhecendo a realidade dos professores na escola 

em relação às suas práticas corporais e atividades físicas a fim de organizar um 

ambiente apropriado e desenvolver uma proposta de práticas corporais e 

atividades físicas diversas visando à melhoria da qualidade de vida desses 

professores é a finalidade dessa produção didática. A proposta é que todos os 

professores da escola dediquem um momento do seu tempo para realizar 

alguma atividade física ou prática corporal que desejem dentro do ambiente 

escolar. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: HUGO LUIZ ALVES DE OLIVEIRA 

ORIENTADOR:  Bruno Sergio Portela 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  

Título:   METODOLOGIA DE ENSINO DE EDUCAÇÃO FÍSICA: ARREMESSO 

DE DARDO E DISCO 

Tema: atletismo escolar 

Palavras-chave:  Atletismo. Material alternativo. Educativos. Espaço e 

equipamentos. 

Resumo:  Este artigo teve como objetivo mostrar que é possível ensinar o 

atletismo, especificamente os arremessos de disco e do dardo à partir do uso de 



material alternativo nas aulas de educação física no período contra turno, aos 

alunos da 1ª série Ensino Médio. Através de etapas teóricas os alunos 

abordaram textos e vídeos referentes a história e a evolução das regras das 

modalidades e em momentos práticos em que através de vários exercícios 

educativos os alunos construíram e confeccionaram material alternativo para 

prática dos arremessos de disco e do dardo, visando a aprendizagem da técnica 

da passada e execução final. Percebeu-se também que estas modalidades 

trabalhadas de forma diferenciada podem contemplar e vivenciar o aprendizado 

das técnicas e suas regras básicas e que o professor deve buscar novas formas 

de apresentar a modalidade aos seus alunos, em escolas onde o espaço é 

inadequado. Reconhecendo a dificuldade de ensinar estes arremessos, devido 

circunstâncias aferidas, possibilitou a experiência de construir os materiais 

alternativos, proporcionando aos profissionais da área aprimoramento das 

habilidades naturais, podendo afirmar que a falta do espaço físico e 

equipamentos não são obstáculos para a prática de atividades físicas, que deve-

se criar alternativas que sejam compatíveis com a realidade das escolas, se 

necessário inventar e reinventar as regras 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Metodologia de Ensino de Educação Física: arremesso de dardo e disco. 

Tema: Diálogos entre a teoria e a prática 

Palavras-chave: Material alternativo-arremesso de dardo e disco. 

Resumo: O presente material didático visa apresentar um caderno temático para 

o ensino de atletismo, especificamente  o arremesso de dardo e disco, à partir 

do uso de material alternativo nas aulas de educação física para os alunos da  

1ª ano do ensino médio, período da manhã, que tem como objetivo problemático 

estimular o aprendizado das técnicas e regras básicas da modalidade esportiva 

dos arremessos já mencionados. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: IDNEIA MARA DE SOUZA 

ORIENTADOR:  Christine Vargas Lima 

IES:  UNICENTRO 



Artigo  

Título:   Ginástica: Possibilidades metodológicas na concepção Histórico-Crítica 

para Educação Física Escolar 

Tema: Diálogos Teoria e Metodologia 

Palavras-chave:  ginastica geral-educação fisica-histórico crítica 

Resumo:  Este artigo abordou possibilidades metodológicas fundamentadas na 

Pedagogia Histórico-Crítica para o conteúdo de Ginástica Geral para Educação 

Física Escolar. Pauta-se na Cultura Corporal, redimensionando a prática por 

meio de ações educacionais sistematizadas capazes de permitir ao aluno a 

possibilidade de uma formação integral. Essa discussão atende, na atualidade, 

propostas que reflitam, sobre a prática do professor para a qual a falta de aportes 

teórico-práticos precisa ser suprida. Observa-se que resgate do conteúdo de 

Ginástica Geral no ambiente escolar é discreto ou ausente. Nesse sentido, 

enfatizamos o seu resgate que oportuniza vivenciar, conhecer e refletir as 

diversas interpretações da ginástica de maneira lúdica, criativa e participativa 

bem como viabiliza a sua prática por meio de materiais alternativos favorecendo 

a construção e reconstrução. Para ocorrer todo esse processo de ensino e 

aprendizagem se faz necessária uma orientação metodológica em que prevaleça 

a criatividade, o diálogo, a indagações, a ações desafiadoras, e a leitura crítica 

da realidade, compactuando com essa ideia o ensino da Ginástica Geral aqui 

fundamentado na Pedagogia Histórico-Crítica. Nesse contexto, acredita-se que 

a pesquisa-ação é a mais adequada para proposta presente porque busca 

modificar a situação atual e transformá-la, fundamentada teoricamente, 

propondo atividades práticas contextualizadas. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: GINÁSTICA: POSSIBILIDADES METODOLÓGICAS DENTRO DA 

CONCEPÇÃO HISTÓRICO-CRÍTICA PARA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 

Tema: Diálogos entre Teoria e Metodologia 

Palavras-chave: ginástica geral – histórico-crítica – educação física 

Resumo: Esta produção didático-pedagógica desenvolverá possibilidades 

metodológicas de ensino para os alunos do 6º ano no conteúdo de Ginástica 

Geral Escolar, fundamentada na Pedagógica Histórico-Crítica como norte o 

estudo e ensino a Cultura Corporal. A pesquisa-ação pretende compreender, 



desvelar e elaborar práticas educativas contextualizadas que permitam o 

crescimento intelectual, cultural e social do aluno, numa concepção crítica. Nesta 

perspectiva espera-se que os professores de Educação Física posicionem-se 

em busca de práticas pedagógicas vinculadas com a Práxis e que intervenham 

de maneira organizada e sistematizada, respeitando a realidade do aluno. 

Pretende ainda subsidiar possibilidades da Ginástica Geral dentro do contexto 

escolar contemplando materiais alternativos, auxiliando os professores na sua 

prática educacional dentro de uma metodologia Histórico-Crítica. O método de 

pesquisa aplicado será pesquisa-ação que compreende intervir na situação 

presente. Aplicar-se á os cinco passos da pedagogia Histórico-Crítica sendo 

eles: prática social, problematização, instrumentalização, catarse e prática social 

final baseada na proposta de Saviani. Este trabalho se apresenta como uma 

proposta de construção de novas práticas pedagógicas enriquecendo as aulas 

de Educação Física Escolar no conteúdo de Ginástica Geral, no município de 

Guarapuava PR. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: ITAMARA FORQUIM BUCO 

ORIENTADOR:  Carlos Herold Junior 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  

Título:   A dimensão teórica e a dimensão prática do conhecimento tematizado 

nas aulas de Educação Física: mapeando dificuldades e elaborando estratégias 

pedagógicas a partir da Ginástica Geral. 

Tema: Diálogos  entre  Teoria  e Metodologia 

Palavras-chave:  Educação Física. Metodologia. Teoria. Prática. Dimensões. 

Resumo:  O artigo relata os resultados da implementação do projeto de 

intervenção elaborado no 2º semestre do PDE de 2012 e desenvolvido no 1º 

semestre de 2013. O qual teve como objetivo possibilitar aos educadores, 

estudo, discussões e alternativas para o desenvolvimento dos conteúdos da 

Educação Física nas três dimensões: conceitual, procedimental e atitudinal. A 

partir de um grupo composto por educadores (as) da rede estadual e municipal 

foi realizado um curso em extensão onde elaborou-se encaminhamentos 



metodológicos dentro dos limites encontrados no contexto escolar, para 

desenvolver o conteúdo de Ginástica Geral, atualmente Ginástica Para Todos. 

O projeto foi pensado, para realmente contribuir no processo de valorização e 

desenvolvimento da educação física no contexto escolar otimizando sua 

qualidade. Finalmente o projeto de intervenção contribuiu de maneira relevante 

para a prática pedagógica de todos os educadores da área da Educação Física 

que participaram do curso e com certeza contribuirá também com aqueles que 

tiverem acesso ao material produzido. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: A dimensão teórica e a dimensão prática do conhecimento tematizado 

nas aulas de Educação Física: mapeando dificuldades e elaborando estratégias 

pedagógicas a partir da Ginástica Geral. 

Tema: Diálogos  entre  Teoria  e Metodologia 

Palavras-chave: Educação Física. Metodologia. Teoria. Prática. Ginástica 

Geral. 

Resumo: A proposta deste material é possibilitar aos educadores, estudo, 

discussões e alternativas para o desenvolvimento da Educação Física Escolar. 

A partir dos grupos compostos por educadores da rede estadual serão 

elaborados encaminhamentos metodológicos possíveis, dentro dos limites 

encontrados no contexto escolar para desenvolver o conteúdo de Ginástica 

Geral. Pelo fato da Educação Física estar em intensa busca para superar a 

dificuldade relacionada à metodologia e ao alcance dos objetivos propostos, o 

imbricamento da teoria com a prática no cotidiano escolar de nossos educandos 

surge como problemática privilegiada. Neste contexto é o material didático foi 

pensado, para contribuir no processo de valorização e desenvolvimento da 

educação física escolar com a otimização da sua qualidade. O conteúdo tem 

reais possibilidades de contribuir com o processo de formação e crescimento dos 

educandos, educadores, enfim, de toda a comunidade escolar, que poderá ter 

contato mesmo que seja indireto com a GG. Ao final dos encontros serão 

apresentadas as coreografias elaboradas com as turmas dos educadores, que 

participaram dos encontros, onde foram elaborados os Planos de Aulas. Neste 

momento será convidada a comunidade escolar para assistirem as 

apresentações. No último encontro realizar-se-a a avaliação, onde o grupo 



avaliará os pontos fortes e pontos fracos de todo o desenvolvimento das etapas 

do projeto, assim como os aspectos teóricos e práticos na aplicação dos planos 

de aulas. Finalmente espera-se que este trabalho contribua de maneira relevante 

para a prática pedagógica de todos os educadores da área da Educação Física 

Escolar, que tiverem acesso ao material didático. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: IZABEL MARIA CARREIRA MORALES 

ORIENTADOR:  Carmem Elisa Henn Brandl 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  

Título:   GINÁSTICA ARTÍSTICA E CIRCENSE NA PERSPECTIVA DA 

PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRITICA 

Tema: Educação Física 

Palavras-chave:  Ginástica Artística. Ginástica Circense. Pedagogia Histórico-

Crítica. 

Resumo:  Este trabalho trata sobre o redimensionamento do conteúdo 

estruturante ginástica no contexto escolar e foi aplicado no Colégio Estadual 

Santa Tereza do Oeste no 6ª ano e 9ª ano. Tem por objetivo oferecer aos alunos 

um material teórico e prático de fácil entendimento para subsidiar as aulas de 

Educação Física e assim buscar melhorar o processo de ensino aprendizado 

através da experiência corporal. Aborda-se a ginástica artística e circense como 

conteúdo básico da cultura corporal pautada na pedagogia histórico-critica que 

de acordo com o projeto da Educação Física, procura fazer uma reflexão crítica 

das inúmeras manifestações corporais produzida pela humanidade no contexto 

político, social e histórico. A proposta dessa é tentar fornecer orientações para 

os professores, para que possam refletir, compreender e introduzir a ginástica 

como conteúdo da Educação Física escolar. 

 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Ginástica Artística e Circense na Perspectiva Histórico-Crítica 

Tema: Ginástica  Escolar 



Palavras-chave: Ginástica Artística; Ginástica Circense e Pedagogia Histórico-

Crítica 

Resumo: Este trabalho de Produção Didática trata sobre o redimensionamento 

do conteúdo estruturante ginástica no contexto escolar, será aplicado no Colégio 

Estadual Santa Tereza do Oeste no 6ª ano e 9ª ano. Tem por objetivo oferecer 

aos alunos um material teórico e prático de fácil entendimento para subsidiar as 

aulas de Educação Física e assim buscar melhorar o processo de ensino 

aprendizado através da experiência corporal. Será abordado a ginástica artística 

e circense como conteúdo básico da cultura corporal pautada na pedagogia 

histórico-critica que de acordo com o projeto da Educação Física procura fazer 

uma reflexão crítica das inúmeras manifestações corporais produzida pela 

humanidade no contexto político, social e histórico. A proposta dessa Unidade 

Didática é tentar fornecer orientações para os professores, para que possam 

refletir, compreender e introduzir a ginástica como conteúdo da Educação Física 

escolar. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: JAIME EMIR BOGORNI 

ORIENTADOR:  ALVORI AHLERT. 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  

Título:   DESAFIANDO O PRECONCEITO RACIAL: A busca da cidadania 

afrodescendente no espaço escolar através do jogo de Capoeira. 

Tema: Racismo 

Palavras-chave:  Educação, projeto, relações étnico-raciais, racismo, educação 

física. 

Resumo:  A presente pesquisa, realizada no Programa de Desenvolvimento 

Educacional PDE – 2012 objetivou estabelecer a análise e a discussão do 

passado próximo das questões étnico-raciais no contexto escolar por meio de 

oficinas teóricas e práticas e temáticas sobre essas questões. A relevância do 

projeto está na tentativa de superar os conflitos existentes no espaço escolar. É 

possível compreender a existência da diversidade entre grupos étnicos e que se 

tornam pontos de conflitos, pois o preconceito não atinge apenas as diferenças 



externas das pessoas, mas a consciência delas. Assim sendo, a idealização do 

branco e a desvalorização do negro constroem a associação de que o branco é 

certo e o negro é errado. Abordar essa questão no ambiente escolar se faz 

necessário de forma clara e reflexiva, para uma possível construção de 

conhecimentos e uma posterior mudança de comportamento, principalmente nas 

questões que envolvem atos preconceituosos e de discriminação no ambiente 

escolar. A escola parece ainda não estar suficientemente preparada para 

quebrar esse processo discriminatório. Considerando que a aula Educação 

Física e o jogo de capoeira, que na sua essência traz contida a história de um 

povo, de uma cultura, e acima de tudo, a expressão e manifestação de 

sensações e sentimentos do espírito humano, pode configurar-se em um rico 

processo pedagógico para contribuir na mudança dessa problemática. A 

capoeira não se restringe a mais uma atividade física, e sim, torna-se 

instrumento de socialização e promotora da igualdade racial, para consigo e para 

com o próximo. 

 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: DESAFIANDO O PRECONCEITO RACIAL: A busca da cidadania 

afrodescendente no espaço escolar através do jogo de capoeira. 

Tema: Questões Étnico Raciais - Racismo. 

Palavras-chave: Racismo, Respeito, Educação, Educação Física. 

Resumo: O presente GTR tem como objetivo o estudo e pesquisa das questões 

étnico-raciais, racismo no ambiente escolar e verificar como são trabalhados os 

conteúdos da Lei 10.639/03 e a sua obrigatoriedade da temática no Curriculo 

Escolar conforme a Constituição Federal do Brasil no seu Art. 26-A, visto que, a 

Educação Física, disciplina mais atrativa entre as demais e dentro de sua 

especificidade, pode auxiliar nas práticas que ocorrem dentro da escola, 

introduzindo nas aulas e por meio do jogo de capoeira, reflexões e debates, para 

que possamos sensibilizar sobre a importância de se trabalhar as questões 

étnico-raciais em sala de aula, construindo estratégias e instrumentos para essa 

ação e, assim, fazer com que educadores e educandos reflitam em relação aos 

seus próprios pensamentos e ações, tendo assim argumentos e poder julgá-los 

como preconceito ou verdade, amenizar ou tentar abolir do ambiente escolar 



todas as formas de apologia ao preconceito, principalmente às questões que se 

refem a cor negra. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: JEFERSON SCHIFFL 

ORIENTADOR:  Luiz Cesar Teixeira dos Santos 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  

Título:   Jogos e Brincadeiras Tradicionais: Contrapontos Entre Tradição e 

Tecnologia. 

Tema: Jogos Populares e o Contexto Cultural. 

Palavras-chave:  Jogos; brincadeiras; tradição e tecnologia. 

Resumo:  Este artigo tem como objetivo discutir as questões que envolvem os 

jogos e brincadeiras tradicionais em uma época que as novas tecnologias tem 

tomado uma parcela significativa da vida de nossas crianças e adolescentes. 

Tendo em vista as dificuldades que os professores tem encontrado nas escolas 

e a crescente perda de interesse dos jovens nas atividades práticas, procurou-

se elaborar uma série de atividades tradicionais, bem como, estabelecer um 

canal de conversação com as famílias no sentido de resgatar os jogos e 

brincadeiras do passado. No desenvolvimento das atividades, observou-se que 

a maioria dos alunos sentem muita alegria e satisfação em participar dos jogos 

e brincadeiras tradicionais, embora também, sintam muita atração pelos 

equipamentos eletrônicos e pelos programas televisivos. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Jogos e Brincadeiras Tradicionais: Contrapontos entre Tradição e 

Tecnologia 

Tema: Jogos Populares e o Contexto Cultural 

Palavras-chave: Tradição, Tecnologia, Sedentarismo, Jogos e Brincadeiras. 

Resumo: O desenvolvimento desta unidade didático-pedagógica teve início a 

partir da escolha da temática “Jogos e Brincadeiras Tradicionais: Contrapontos 

entre Tradição e Tecnologia”, que surgiu da percepção de que nos últimos anos 

a grande maioria de jovens e adolescentes têm destinado aos equipamentos 



eletrônicos parte significativa de suas vidas. Além disso, a utilização destes 

equipamentos cresce na mesma proporção em que diminui a prática de 

atividades físicas 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: JOED APARECIDO RYAL 

ORIENTADOR:  Fernando Augusto Starepravo 

IES:  UEM 

Artigo  

Título:   Espaços Públicos e a Educação Física na Escola 

Tema: Espaços Públicos e a Educação 

Palavras-chave:  Espaços Públicos; Esporte; Lazer; Comunidade. 

Resumo:  O estudo teve por objetivo analisar o planejamento, construção e 

apropriação dos espaços públicos na cidade de Araruna Paraná, destinados à 

prática de esporte e lazer, interferem no ensino e aprendizagem da Educação 

Física no Colégio Estadual 29 de Novembro Ensino Fundamental e Médio.          A 

intervenção foi realizada com 49 alunos tendo como base um questionário e um 

caderno temático com questões voltadas ao espaço público, destinados ao 

esporte e lazer na sua comunidade. Percebeu-se que não existem espaços 

públicos suficientes no município para a prática de esporte e lazer, devido a falta 

de planejamento do poder público municipal, como consequência a escola e a 

rua se tornaram o único espaço público onde o aluno pode praticar atividades de 

esporte e lazer no município. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: O Desporto e Lazer na Legislação Federal, Estadual e Municipal 

Tema: Espaços Públicos e a Educação Física 

Palavras-chave: Constituição, desporto, lazer, cultura. 

Resumo: Este Caderno Temático tem como objetivo instigar o educando através 

da leitura a questionar as políticas públicas de esporte e lazer no Brasil, existente 

na legislação Federal, Estadual e principalmente na Municipal, onde cada 

educando em sua comunidade irá realizar uma analise critica da legislação e 

atual realidade existente em sua comunidade de seu município, onde ao final 



deverá fazer propostas para o poder público planejar uma melhor utilização e 

planejamento dos espaços públicos destinados ao esporte e lazer já existentes 

e futuras instalações. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: JOSE CLADIMIR ROSA DO AMARAL 

ORIENTADOR:  Carlos Mauricio Zaremba 

IES:  UEPG 

Artigo  

Título:   Conscientização da atividade física como profilaxia às doenças crônico-

degenerativas 

Tema: A inatividade física precoce como elemento degenerativo da capacidade 

funcional e causadora de doenças futuras 

Palavras-chave:  : Saúde. Atividade física; Testes; Inatividade. 

Resumo:  CONSCIENTIZAÇÃO DA ATIVIDADE FÍSICA COMO PROFILAXIA 

ÀS DOENÇAS CRÔNICO-DEGENERATIVAS 

Autor: José Cladimir R. do Amaral¹ 

 Carlos Mauricio Zaremba² 

RESUMO 

Este trabalho apresenta os resultados de cada uma das etapas desenvolvidas a 

partir do Projeto intitulado “Conscientização da Atividade Física como Profilaxia 

às Doenças Crônico-Degenerativas”, selecionado pelo Programa de 

Desenvolvimento Educacional – PDE, da Secretaria Estadual de Educação do 

Paraná em parceria com a Universidade Estadual de Ponta Grossa, durante o 

período compreendido entre fevereiro de 2012 a dezembro de 2013. Desta 

forma, o objetivo do presente estudo é aplicar e avaliar metodologia organizada 

e sistematizada dentro do programa de educação física escolar, para alunos do 

9º ano. Pretende-se orientar, informar, subsidiar e sensibilizar o adolescente 

sobre a importância de se manter ativo fisicamente e estabelecer relações 

dessas ações com sua saúde e as causas diretas da aquisição dessas doenças 

degenerativas como, o desconhecimento, o desinteresse pela atividade física e 

a inatividade. A amostra constituiu 29 alunos de 13 a 16 anos, com 17 do sexo 

masculino e 12 do sexo feminino. A metodologia consta da aplicação de 



questionários de investigação sobre o conhecimento e da prontidão a pratica da 

atividade física, bem como testes motores que enfatizam a aptidão física voltada 

à saúde do adolescente sendo o de capacidade respiratória por meio do teste de 

caminhada ou corrida 9 minutos, resistência muscular localizada, no teste de 

repetições abdominais em 1 minuto e o de flexibilidade, no teste de sentar e 

alcançar. Os testes utilizados seguem padrões estabelecidos pelo sistema 

PROESP-BR. Após metodologia aplicada e comparativa entre as fases, inicial e 

final do processo como um todo, se observou resultados muito satisfatórios, pois 

nos grupos e classes avaliadas, houve avanços significativos quanto à aquisição 

de informação e melhoras visíveis das variáveis de aptidão voltadas à saúde do 

adolescente, presumindo-se ser esta aplicável em outras instituições. 

 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Conscientização da atividade física como profilaxia às doenças crônico-

degenerativas 

Tema: A inatividade física precoce como elemento degenerativo da capacidade 

funcional e causadora de doenças futuras 

Palavras-chave: Sedentarismo; exercício físico; doenças. 

Resumo: Resumo. O presente estudo pretende implantar, metodologia 

organizada e sistematizada para os programas de educação física escolar para 

contribuir com que a disciplina seja um dos principais agentes à promoção da 

saúde na escola. Objetiva relacionar a importância da alimentação saudável, o 

aumento dos níveis de atividade física diretamente com a promoção da saúde, 

prevenção e ou reabilitação de patologias afins. Além disso, pretende-se 

estabelecer relações entre a inatividade e as doenças ocasionadas pela falta do 

exercício físico diário (sedentarismo) e suas consequências à saúde. A grande 

maioria dos escolares do 9º ano, ainda não estabelece real significado entre a 

importância do exercício físico e a sua saúde, nem relaciona inatividade e 

sedentarismo com as doenças crônico-degenerativas que podem originar-se 

nesse contexto. As causas prováveis para essa prevalência podem ser o 

desconhecimento quanto à importância e aos benefícios que a atividade física 

propicia para o desenvolvimento físico-mental e a falta de vontade à prática de 

exercícios físicos. A busca de alternativas próprias, em ações sistematizadas e 



estratégicas condizentes com a realidade escolar, é um desafio que se 

encontrará numa prática diferenciada, ao abordar e trabalhar com os conteúdos 

específicos, considerando ser essa uma intervenção eficiente e eficaz. Em suma, 

propiciar aos alunos maior nível de conhecimento quanto à importância da 

atividade física e seus benefícios, subsidiando-os de informações referentes às 

doenças predispostas ocasionadas pela falta do exercício físico, orientando e 

conscientizando-os a adotar a prática de uma atividade física regular, vigorosa e 

contínua. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: JOSEMAR EDSON DA SILVA 

ORIENTADOR:  Carlos Mauricio Zaremba 

IES:  UEPG 

Artigo  

Título:   A RESISTÊNCIA AOS FUNDAMENTOS TEÓRICOS DO FUTSAL NA 

EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: SIGNIFICADO E CAUSAS 

Tema: Diálogos entre Teoria  e Metodologia 

Palavras-chave:  Educação Física; Educação Física Escolar, Prática 

Pedagógica; Futsal 

Resumo:  O objetivo deste artigo é identificar  e analisar as causas da resistência 

dos alunos em participar de aulas de Futsal que promovam construção de 

fundamentos teóricos. O projeto foi oportunizado  aos alunos dos 6º ano do 

Ensino Fundamental para a aprendizagem de fundamentos e do jogo em si da 

modalidade Futsal por meio de atividades lúdicas diversificadas. Os resultados 

alcançados foram  mudanças de atitudes  e uma ruptura da resistência quanto 

aos fundamentos, nas regras teóricas e práticas do Futsal. Concluiu-se que é 

possível uma sensibilização para o desenvolvimento de regras do futsal, desde 

que se estabeleçam bases metodológicas pautadas em vários projetos. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: A importância de jogar futsal com regras e seus fundamentos 

Tema: Esporte Escolar 

Palavras-chave: Educação Física Escolar, Teoria prática, Ruptura 



Resumo: A Educação Física escolar é uma disciplina pedagógica permeada de 

procedimentos pedagógicos diversificados e todos complementares, pois a 

escola atende a sociedade, e atender a sociedade é lidar com contextos 

socioculturais expressivos, além das características físicas e 

desenvolvimentistas que cada aluno apresenta. A ideia básica é que o professor, 

ao ensinar futsal na escola, deve ter conhecimentos sobre os procedimentos de 

ensino e escolher os mais adequados para a realidade de sua escola e de cada 

turma que trabalha. Porém, o comportamento regido por um conjunto de normas 

do futsal traduz uma resistência por parte dos alunos e no desconhecimento 

delas gerando problemas como estresse na competição, saturação esportiva, 

lesões, formação escolar deficiente, ausência da diversificação de movimentos 

e reduzida participação em jogos e brincadeiras cultivando ainda a exclusão dos 

menos aptos. O principal objetivo da Unidade Didática é superar as causas da 

resistência em participar de aulas que promovam a construção de fundamentos 

de futsal aos alunos do 6º ano do Ensino Fundamental, do Colégio Est. Jorge 

Queiroz Netto, em Piraí do Sul/Pr. para construírem seus próprios jogos a partir 

das regras oficiais do futsal ou objetivos sugeridos pelo professor. A Unidade 

Didática trabalhará como facilitador do ensino do futsal, destacando a 

importância do jogo no processo de formação do aluno. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: JOSETE DE LOURDES CORBACHO TEIXEIRA 

ORIENTADOR:  Carmem Elisa Henn Brandl 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  

Título:   A CONTRIBUIÇÃO DOS JOGOS COOPERATIVOS PARA 

ADAPTAÇÃO DOS ALUNOS DOS ANOS INICIAIS PARA OS FINAIS DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 

Tema: Convergências: Os Conteúdos da Educação Física e o Cotidiano Escolar. 

Palavras-chave:  Educação Física; jogos cooperativos; sociabilização 

Resumo:  O presente artigo faz parte do Programa de Desenvolvimento 

Educacional-PDE-Paraná. Surgiu após a constatação das dificuldades de 

adaptação apresentadas pelos alunos ingressantes nas Escolas do Ensino 



Fundamental, especificamente no 6º ano. O objetivo deste trabalho foi 

demonstrar de que forma a  Educação Física pode influenciar e contribuir, 

positivamente, neste conflituoso processo, tornando-o mais produtivo, agradável 

e natural. Fez-se necessário refletir sobre alguns aspectos teóricos para a 

execução deste, sendo: O aluno do Ensino Fundamental; A Educação Física nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental; O jogo, em especial o cooperativo, como 

conteúdo educativo e, por fim, A pedagogia Histórico-crítica como proposta 

metodológica para a Educação Física Escolar. Neste sentido, a metodologia do 

trabalho constou de uma pesquisa bibliográfica, da elaboração do material 

didático, da pesquisa de campo e da implementação junto aos alunos do 6º ano 

do Colégio Estadual Almiro Sartori, em Foz do Iguaçu, Pr. Com a aplicação 

deste, foi oportunizado aos alunos que percebessem a importância da Educação 

Física em sua totalidade, que se sentissem mais socializados, participassem 

ativamente, que resgatassem e aprimorassem as condutas motoras e afetivo-

sociais, enfim, que sejam autônomos e efetivos agentes de transformação social. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: A contribuição dos Jogos Cooperativos no processo de transição dos 

alunos dos anos iniciais para os finais do Ensino Fundamental. 

Tema: Convergências: Os Conteúdos da Educação Física e o Cotidiano Escolar. 

Palavras-chave: Educação física; jogos cooperativos; socialização. 

Resumo: Esta Unidade Didática surge após a constatação das dificuldades de 

adaptação apresentadas pelos alunos, entre os anos iniciais e finais do Ensino 

Fundamental, especificamente no 6º ano.  O objetivo desta é demonstrar o 

quanto a Educação Física pode influenciar e contribuir, positivamente, neste 

conflituoso processo, tornando-o mais produtivo, agradável e natural. Faz-se 

necessário salientar alguns aspectos teóricos para a execução desta Unidade, 

sendo: O aluno do Ensino Fundamental; A Educação Física nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental; O jogo como conteúdo educativo e, por fim, A pedagogia 

Histórico-crítica como proposta metodológica para a Educação Física Escolar. 

Ao longo das Orientações Metodológicas os temas abordados junto aos alunos 

serão: Conhecer-se e conhecer os colegas de sala; Identificar o espaço, 

funcionários e demais professores da escola; A nova escola e seu 

funcionamento; As condutas afetivo-sociais em destaque; A importância da 



Educação Física; As condutas motoras em destaque e Os conteúdos 

estruturantes numa perspectiva cooperativa. Espera-se com a aplicação desta 

Unidade que os alunos percebam a importância da Educação Física em sua 

totalidade, que se sintam mais socializados, participem ativamente, que 

resgatem e aprimorem as condutas motoras e afetivo-sociais, enfim, que sejam 

autônomos e efetivos agentes de transformação social. 

 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: JOSIANE CRISTINA GHENO MORINI 

ORIENTADOR:  Fernando Pereira Candido 

IES:  UEL 

Artigo  

Título:   O Esporte em suas múltiplas dimensões 

Tema: Cultura Corporal - pontes de análise 

Palavras-chave:  Educação Física; Esporte; Capitalismo; Sociedade. 

Resumo:  No Brasil o Esporte cresceu de tal forma no século passado que em 

1969 integra a planificação estratégica dos governos ditatoriais, fazendo com 

que a Educação Física Escolar se subordinasse à instituição esportiva, situação 

persistente até os dias atuais. Desta forma, nos deparamos com o problema: 

como implementar um processo de ensino dos Esportes de forma que os alunos 

se apropriem dos conhecimentos historicamente produzidos e façam  a crítica 

das determinações conservadoras desta prática social? Nosso objetivo é o 

conhecimento concreto do Esporte, a partir da sua crítica radical, enquanto 

objeto de estudo e ensino da Educação Física.  Este estudo justifica-se pela 

necessidade de superar a formação humana conservadora que o aprendizado 

do Esporte, com sua lógica e seus valores representa. Em uma perspectiva 

materialista e dialética foi elaborado um projeto de intervenção e um material 

didático para o desenvolvimento do projeto nas aulas de Educação Física. 

Entendendo que a Educação Física Escolar é mais, e não menos do que 

Esporte, dando um tratamento ao conteúdo Esporte em um contexto histórico, 

social, econômico, político e cultural pudemos analisar o Esporte enquanto forma 

institucionalizada do jogo. Indicamos a necessidade de superar a lógica e os 



valores capitalistas mediados pelo Esporte. Apontamos como possível caminho 

a transformação do Esporte com foco na sua dimensão de jogo, com todas as 

possibilidades e abertura que os jogos proporcionam, resgatando a dimensão 

lúdica, por ser constituinte do ser social. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: O esporte em suas múltiplas dimensões 

Tema: Cultura corporal pontes de análise 

Palavras-chave: Educação Física; esporte; determinações históricas e sociais. 

Resumo: O binômio mais utilizado pela Educação Física Escolar é Educação 

Física/Esportes, crescendo de tal forma que em 1969, integra a planificação 

estratégica dos governos ditatoriais, levando também a uma subordinação da 

Educação Física Escolar ao esporte, situação persistente até os dias atuais. 

Desta forma, nos deparamos com o problema: como implementar um processo 

de ensino dos esportes de forma que os alunos se apropriem dos conhecimentos 

historicamente produzidos e façam  a crítica das determinações conservadoras 

desta prática social? Assim, temos o objetivo de proporcionar ao aluno um 

material de estudo crítico sobre os fundamentos do esporte, justificado pela 

necessidade de abrir a possibilidade de um novo trato do conteúdo esporte nas 

aulas de Educação Física. A metodologia utilizada foi a  confecção de um 

Caderno Temático apresentando diversos textos didáticos que, seguindo uma 

linha condutora fundamentada em uma abordagem histórico-dialética do 

esporte, possibilitará ao aluno contextualizá-lo em suas múltiplas dimensões. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: JOSMAR FONSECA 

ORIENTADOR:  Miguel A. de Freitas Jr 

IES:  UEPG 

Artigo  

Título:   Educação Física na Escola: transformações necessárias 

Tema: Atuação do profissional da disciplina Educação Física na escola 

Palavras-chave:  Educação Física Escolar; Planejamento; Reflexão didática 



Resumo:  A relação teoria e prática da Educação Física escolar tem sido alvo 

de constantes debates, em todos os níveis de ensino. Um dos problemas 

enfrentados por esta disciplina na maioria das escolas é a falta de planejamento 

das atividades. O ato de “dar a bola” e o “recolher a bola” fez com que a 

Educação Física perdesse espaço dentro das matrizes curriculares, diminuindo 

o contato do aluno com o conhecimento decorrente desta área de ensino. O 

propósito deste estudo foi propor um remodelamento do planejamento da 

disciplina e para isto foi utilizado o Colégio Instituto de Educação Estadual 

Professor Cesar Prieto Martinez, localizado na cidade de Ponta Grossa, no 

Estado do Paraná. Objetivou-se estimular os professores e alunos a perceberem 

a importância dos conteúdos teóricos desta disciplina. Buscou-se, ainda, 

instrumentalizar os professores da área de Educação de Física no que se refere 

aos encaminhamentos dos conteúdos teóricos voltados para o ensino médio, 

incluindo os conteúdos contemplados no Processo Seletivo Seriado (PSS), 

concurso realizado por instituições de Ensino Superior como opção de acesso à 

universidade. A metodologia de aplicação do projeto ocorreu em encontros 

presenciais com os professores da disciplina de Educação Física e equipe 

pedagógica do colégio-alvo, por meio de discussões e análises. Foram utilizados 

recursos como exposição teórica, dialogada e provocativa, discussões, estudos. 

Os resultados pautaram-se em nova proposta curricular e novo planejamento 

anual, reforçando o exercício do planejamento diário, a participação dos 

professores nas ações escolares e o comprometimento com mudança de 

postura em relação à condução da disciplina de Educação Física, com ações 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Educação Física;  Escola; Atividades físicas; Práticas pedagógicas; 

Tema: Atuação do profissional da disciplina Educação Física na escola 

Palavras-chave: Educação Física;  Escola; Atividades físicas; Práticas 

pedagógicas; 

Resumo: A prática da Educação Física na escola tem sido alvo de constantes 

discussões, tanto no Ensino Fundamental quanto no Ensino Médio. Um dos 

problemas enfrentados na maioria das escolas é a falta de planejamento das 

atividades. O ato de “dar a bola” e o “recolher a bola” fez com que, 

paulatinamente, a Educação Física perdesse espaço dentro das matrizes 



curriculares, diminuindo o contato do aluno com o conhecimento teórico. O 

propósito deste projeto é o estudo de uma reorganização da disciplina de 

Educação Física na escola, de modo a provocar nos professores e alunos o 

estímulo do sentido teórico que a disciplina requer. Ainda, instrumentalizar os 

professores da área de Educação de Física no que se refere aos 

encaminhamentos dos conteúdos teóricos voltados para o ensino fundamental e 

médio, incluindo os conteúdos contemplados no Processo Seletivo Seriado 

(PSS), concurso realizado por instituições de Ensino Superior como opção de 

acesso à universidade, a exemplo da Universidade Estadual de Ponta Grossa 

(UEPG). A metodologia de aplicação do projeto deverá ocorrer em encontros 

presenciais, por meio de mini-cursos, com os professores da disciplina de 

Educação Física e equipe pedagógica do colégio-alvo. Serão utilizados recursos 

como exposição teórica, dialogada e provocativa. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: LICE HELENA FERREIRA 

ORIENTADOR:  Marcelo Silva da Silva 

IES:  UFPR 

Artigo  

Título:   CONVERSAS SOBRE A EDUCAÇÃO FÍSICA NA EJA 

Tema: DIÁLOGOS ENTE TEORIA E METODOLOGIA 

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

de Ensino. 

Resumo:  O propósito durante todo o percurso do PDE foi analisar a relação 

entre teoria e metodologia da Educação Física em um Centro Estadual de 

Educação Básica para Jovens e Adultos – CEEBJA. Da prática concreta como 

docente nesta modalidade surgiram algumas questões relativas às finalidades e 

à metodologia do ensino da Educação Física neste espaço de escolarização. 

Considerou-se que era fundamental discutir os sentidos e significados da 

Educação Física na EJA. Para tanto seria necessário refletir acerca dos 

elementos essenciais da Proposta Pedagógica da disciplina no contexto do 

Projeto Político Pedagógico.Definiu-se, então, como objetivo geral do estudo, 

respeitando-se as disposições legais e as orientações curriculares vigentes, 



discutir, como recomendado nos documentos legais e na literatura, de forma 

coletiva a proposta pedagógica da disciplina de Educação Física no âmbito da 

EJA. Para atender ao objetivo buscou-se fundamentar a Educação Física como 

campo de conhecimento escolar e estabelecer as bases legais e conceituais da 

Educação de Jovens e Adultos, assim como definir uma metodologia de trabalho 

coletivo com os professores de Educação Física atuantes na EJA ou com 

interesse nessa área. Neste contexto, foi criado como estratégia de 

implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica - PDE, além do GTR, um 

Grupo de Estudos do qual participaram professores da rede estadual de 

diferentes escolas. Neste artigo, apresentam-se as principais considerações dos 

professores que participaram das reflexões/discussões acerca dos elementos 

iniciais de uma metodologia do ensino da disciplina com foco na Educação de 

Jovens e Adultos. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: A EDUCAÇÃO FÍSICA NA EJA: DISCUTINDO A PROPOSTA 

PEDAGÓGICA 

Tema: DIÁLOGOS ENTRE TEORIA E METODOLOGIA 

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

de Ensino. 

Resumo: O propósito neste Caderno Temático é analisar a relação entre teoria 

e metodologia da Educação Física em um Centro Estadual de Educação Básica 

para Jovens e Adultos – CEEBJA. Da prática concreta como docente nesta 

modalidade surgiram algumas questões que dizem respeito às finalidades e à 

metodologia do ensino da Educação Física nesta modalidade. Considera-se que 

discutir os sentidos e significados da Educação Física na EJA significa refletir 

sobre os elementos essenciais da Proposta Pedagógica da disciplina no âmbito 

do Projeto Político Pedagógico. Neste contexto, delimitou-se a seguinte 

problemática: como deve ser estruturada a Proposta Pedagógica da Educação 

Física na Educação de Jovens e Adultos, a fim de atender às necessidades de 

aprendizagem dos alunos que se escolarizam nesta modalidade? Definiu-se, 

então, como objetivo geral deste estudo, respeitando-se as disposições legais e 

as orientações curriculares vigentes, (re) elaborar coletivamente a proposta 

pedagógica da disciplina de Educação Física. Para atender aos objetivos 



buscou-se fundamentar a Educação Física como campo de conhecimento 

escolar e estabelecer as bases legais e conceituais da Educação de Jovens e 

Adultos, assim como apontar os fundamentos iniciais que deverão orientar a 

construção de uma metodologia de trabalho coletivo com os professores de 

Educação Física do CEEBJA em estudo. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: LUCELIA PINGERNO 

ORIENTADOR:  Fabio da Silva Ferreira Vieira 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  

Título:   Cultura Corporal e os hábitos posturais no cotidiano escolar dos alunos 

do 6º ano do Ensino Fundamental antes e depois da intervenção do profissional 

de Educação Física. 

Tema: Cultura corporal: pontes de análise 

Palavras-chave:  Hábitos posturais; Desvios da coluna; Prevenção 

Resumo:  O artigo focaliza o projeto de intervenção realizado em aulas de 

Educação Física, sobre os hábitos posturais no cotidiano de alunos de 6º ano do 

Ensino Fundamental. A partir do problema do alcance da atuação do professor 

de Educação Física a respeito do desenvolvimento de uma cultura postural nos 

escolares nas aulas práticas da disciplina, o objetivo é contribuir para minimizar 

ou evitar problemas de postura comprometedores da coluna vertebral. Procura-

se identificar eventuais vícios posturais dos alunos público-alvo da intervenção 

durante as aulas, bem como promover a conscientização para a prevenção de 

problemas advindos da má postura, propondo para isso, atividades e exercícios 

específicos. A proposta de intervenção tem base na metodologia da pesquisa 

ação, em sua característica de conjugar objetivos práticos e de reflexão para 

aumento do 

conhecimento sobre o problema. O resultado da avaliação postural inicial 

empreendida com auxílio da fisioterapeuta evidenciou que quase todos os 

alunos apresentam alguma anormalidade postural, reiterando a necessidade 

desse tipo de trabalho na escola. Os resultados apontam que a condução da 

proposta corporificada na Unidade Didática elaborada contribuiu de maneira 



eficaz para a sensibilização dos alunos, com reflexos na comunidade escolar 

como um todo. Por sua vez, as contribuições do Grupo de Trabalho em Rede 

(GTR) mostraram que o professor tem ciência das possibilidades e dos limites 

de sua ação a respeito do problema. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Cultura corporal e os hábitos posturais no cotidiano escolar dos                                                                        

alunos do 6º ano do Ensino Fundamental: antes e depois da intervenção do 

profissional de Educação Física 

Tema: Cultura corporal: pontes de análise 

Palavras-chave: Hábitos Posturais; Desvios; Prevenção 

Resumo: A Unidade Didática, a ser aplicada nas aulas de Educação Física, 

focaliza os hábitos posturais no cotidiano de alunos do 6º ano do Ensino 

Fundamental. A partir do questionamento sobre abrangência da atuação do 

professor de Educação Física quanto ao desenvolvimento de uma cultura 

postural nos escolares nas aulas práticas da disciplina, o objetivo é contribuir 

para minimizar ou evitar problemas de postura comprometedores da coluna 

vertebral. Para tanto, busca-se identificar eventuais vícios posturais dos alunos 

público-alvo da intervenção durante as aulas de Educação Física, bem como 

promover a conscientização para a prevenção de problemas advindos da má 

postura, propondo para isso, atividades e exercícios específicos. Baseia-se na 

metodologia da pesquisa-ação, em sua característica de conjugar objetivos 

práticos e de reflexão para aumento do conhecimento sobre o problema. Como 

resultado espera-se também, além da prevenção, a melhoria da postura do aluno 

no presente, com reflexos em seu rendimento escolar, pelo bem-estar promovido 

pelos bons hábitos posturais desenvolvidos. 

 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: LUCI MARA BRAGA SCHAFRANSKI 

ORIENTADOR:  Christine Vargas Lima 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  



Título:   O RESGATE DOS JOGOS E BRINCADEIRAS NO TRABALHO DE 

ENSINO/APRENDIZAGEM DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

Tema: Dialogo entre Teoria e a Metodologia 

Palavras-chave:  Jogos. Brincadeiras. Criança. Aprendizagem. Resgate. 

Resumo:  Este artigo se propõe refletir, compreender e questionar a importância 

dos jogos e brincadeiras nas aulas de Educação Física, tendo como foco central 

o resgate dos mesmos no trabalho de ensino/aprendizagem do professor da 

disciplina. Sabe-se que o ato de brincar se faz presente nas aulas por meio de 

objetivos e metodologias específicas, afastando-se do ato de simplesmente 

dispensar a liberdade ao aluno de investigar, produzir e brincar com o próprio 

jogo/brinquedo. Dessa forma, os jogos, brinquedos e brincadeiras tradicionais 

podem se tornar ferramentas facilitadoras na construção do conhecimento, 

respeitando as individualidades e ritmos de aprendizagem do aluno, bem como 

oportunizando a consciência corporal. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: O Resgate dos Jogos e Brincadeiras no Trabalho de 

Ensino/Aprendizagem do Professor de Educação Física 

Tema: Dialogo entre Teoria e a Metodologia. 

Palavras-chave: Jogos; Brincadeiras; Criança; Aprendizagem; Resgate. 

Resumo: Este trabalho propõe-se a refletir, compreender e questionar a 

importância dos jogos e brincadeiras nas aulas de Educação Física, tendo como 

foco central o resgate dos mesmos no trabalho de ensino/aprendizagem do 

professor de Educação Física.   

Nos dias de hoje, o brincar está mais presente nas aulas por meio de objetivos 

e metodologia específicos, afastando-se do ato de puramente dispensar a 

criança na quadra com um montante de brinquedos. Sendo assim, procuram-se 

discutir aspectos relacionados à utilização de jogos, brinquedos e brincadeiras 

como fontes facilitadoras da construção do conhecimento, buscando respeitar as 

individualidades da criança e seu ritmo de aprendizagem, onde essa oportuniza 

a consciência corporal. 

 

 

 



DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: LUCIA HELENA RUBIM 

ORIENTADOR:  Jorge Both 

IES:  UEL 

Artigo  

Título:   BULLYING NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA:  a visão dos alunos 

do nono ano do ensino fundamental 

Tema: Convergência: Os conteúdos da Educação Física e o cotidiano escolar. 

Palavras-chave:  BULLYING. Educação física. Prevenção/minimização. 

Resumo:  O presente estudo teve como objetivo compreender como a disciplina 

de Educação Física pode contribuir positivamente na prevenção e minimização 

de comportamentos relacionados ao BULLYING. O trabalho envolveu três 

turmas do nono ano do Ensino Fundamental, com faixa etária entre 13 a 15 anos, 

do sexo masculino e feminino. Utilizou-se como instrumento um questionário 

sobre o tema, aplicado a todos os alunos. A intervenção foi realizada em apenas 

uma turma, sendo as outras duas, grupo de controle na investigação. As 

atividades realizadas na intervenção foram: leitura de textos, projeção de 

filme/debate, apresentação de seminário, aulas expositivas, jogos cooperativos 

e confecção de mural. A análise dos dados foi qualitativa e quantitativa. Os 

resultados evidenciaram que o BULLYING ocorre com frequência na escola em 

que o estudo foi realizado, e que a maioria dos alunos já sofreu e também 

praticou atos de BULLYING. Constatou-se ainda, que todos os alunos esperam 

que medidas preventivas e educativas sejam tomadas dentro das unidades 

escolares como forma para enfrentar e combater o BULLYING. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Bullying nas aulas de Educação Física: a visão dos alunos do 9º ano do 

ensino fundamental. 

Tema: Bullying 

Palavras-chave: Bullying, Educação Física, Prevenção/Minimização 

Resumo: O bullying é considerado um grave e complexo problema social que 

atinge todas as sociedades. Eventos a ele relacionados manifestam-se de 

diferentes formas, envolvendo geralmente atitudes agressivas/violentas, 

exclusivas/discriminatórias, intencionais/repetidas. Esse fenômeno atinge 



também as escolas e muitos que nelas atuam, sentem-se despreparados para 

lidar com os comportamentos a ele relacionados. Suas consequências podem 

acarretar graves problemas individuais e sociais e danos irreversíveis às vítimas 

e a todos os envolvidos. O presente estudo, tem como objetivo compreender 

como a disciplina de Educação Física pode contribuir positivamente na 

prevenção e minimização de comportamentos relacionados ao bullying e 

justifica-se pelo fato de que bullying precisa ser pesquisado pelas escolas, 

inclusive pela disciplina de Educação Física, onde as atividades trabalhadas 

envolvem normalmente a interação grupal, o que favorece a ocorrência de 

comportamentos relacionados ao bullying. Serão ministradas aulas expositivas, 

com discussões, dinâmicas e leitura. O estudo envolverá três turmas do 9º ano 

do ensino fundamental, com faixa etária entre 13 e 15 anos, do sexo masculino 

e feminino.  No início, todos os alunos responderão um questionário sobre o 

tema. Entretanto, a intervenção será realizada em apenas uma turma (haverá 

grupo controle e de intervenção). Os dados serão analisados qualitativa e 

quantitativamente. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: LUCIANA FOLETTO MONTEFUSCO 

ORIENTADOR:  VANIA DE FATIMA MATIAS DE SOUZA 

IES:  UEM 

Artigo  

Título:   JOGOS E BRINCADEIRAS: UMA POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO 

AOS CADEIRANTES NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

Tema: Os conteúdos da Educação Física e o cotidiano Escolar 

Palavras-chave:  Inclusão; Jogos; Educação Física Escolar. 

Resumo:  A inclusão de alunos com deficiência física no ensino regular é um 

assunto que vem sendo abordado nas últimas décadas e, que apresenta grandes 

avanços no setor educacional. A educação física, uma disciplina curricular do 

ensino fundamental e médio, preocupada em atender as necessidades e 

especificidades desses alunos buscou oportunizar a práxis reflexiva na 

perspectiva inclusiva. Entretanto, por vezes essa prática não inclui ou garante 

efetivamente a participação desse aluno. Tendo essa compreensão, o estudo 



teve como objetivo analisar os benefícios dos jogos e brincadeiras para crianças 

cadeirantes como possibilidade de inclusão, proporcionando atividades lúdico-

recreativas e prazerosas com o intuito de propiciar a interação e socialização 

desses alunos na turma do ensino fundamental. Caracterizando-se como uma 

pesquisa descritiva, utilizou-se como instrumento de coleta um questionário 

semiestruturado com análise de conteúdo, e a intervenção com práticas 

inclusivas nas aulas regulares de educação física. A pesquisa realizada em uma 

sala regular de ensino, contou com a participação de duas crianças com 

deficiência física e trinta crianças sem deficiência, de ambos os sexos, 

matriculadas no 8º ano do ensino regular no Colégio Estadual Branca da Mota 

Fernandes em Maringá-PR. Como resultado observou-se uma maior motivação 

e uma melhor participação do aluno cadeirante, nas atividades propostas em 

aula. Conclui-se que dentre outras situações, o fator de maior relevância deve-

se ao professor em elaborar e adequar à aula para que esta possibilite a inclusão 

de alunos cadeirantes. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Jogos e brincadeiras: uma possibilidade de inclusão aos cadeirantes nas 

aulas de Educação Física do ensino regular 

Tema: Os conteúdos da Educação Física e o cotidiano Escolar 

Palavras-chave: Inclusão, Jogos, Educação Física Escolar 

Resumo: A inclusão de alunos com deficiência física no ensino regular é um 

assunto que vem sendo abordado nas últimas décadas e apresenta grandes 

avanços no setor educacional. A educação física é uma disciplina curricular do 

ensino fundamental e médio, também preocupada em atender as necessidades 

e especificidades desses alunos. Observa-se que muitas vezes o próprio aluno 

com deficiência física não se sentem motivado e se excluem das aulas práticas. 

Por meio desse estudo pretende-se possibilitar a inclusão dos alunos 

cadeirantes utilizando-se de jogos e brincadeiras proporcionar atividades 

prazerosas para interação e socialização dos alunos cadeirantes na turma do 

ensino fundamental. Para este estudo será feito uma pesquisa descritiva por 

meio de um questionário semi-estruturada com análise de conteúdo 

 

 



DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: LUCIANE SALETE TERESKI GABARDO 

ORIENTADOR:  SERGIO ROBERTO ABRAHAO 
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Artigo  

Título:   Medidas Preventivas para desvios posturais: Intervenção Pedagógica 

com alunos do 6º ano de um Colégio Estadual de Curitiba 

Tema: Educação Física e postura corporal 

Palavras-chave:  Educação Física; prevenção; postura; desvios posturais 

Resumo:  O presente artigo descreve a experiência, a produção pedagógica e 

o processo de implementação do material didático, focando na preocupação com 

o estilo de vida dos alunos e das posturas inadequadas adotadas por eles no 

ambiente escolar. Este problema foi o que levou a autora deste estudo a 

desenvolver um programa de medidas preventivas para desvios posturais, as 

quais foram implementadas com alunos do 6º ano do Ensino Fundamental de 

um Colégio Estadual de Curitiba PR. O objetivo foi fazer com que o aluno 

conheça seu corpo e exerça ações que o proteja contra as deformidades na 

coluna vertebral. As aplicações das atividades foram feitas de forma lúdica 

facilitando esta aprendizagem. O presente trabalho contribuiu para melhorar a 

compreensão da importância de se manter uma postura adequada na realização 

das atividades diárias, promovendo hábitos saudáveis aos estudantes tanto no 

ambiente escolar como fora dele. Para tanto, pretende-se dar continuidade a 

este estudo, incluindo o tema Educação Postural ao planejamento anual da 

disciplina de Educação Física para todas as séries do Colégio. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Um convite a uma boa postura: adoção de medidas preventivas contra 

desvios posturais em uma experiência com alunos do 6º ano do Ensino 

Fundamental. 

Tema: Educação Física e postura corporal 

Palavras-chave: Educação Física; postura; prevenção; desvios posturais. 

Resumo: O principal fator para se evitar os desequilíbrios posturais é saber 

como manter uma postura adequada ao realizar as tarefas diárias. Para isso é 

necessário que o indivíduo conheça o seu corpo e como posicioná-lo ao executar 



determinadas ações. É na escola, onde o aluno passa muitas horas de sua vida, 

que se pode iniciar um trabalho com um programa preventivo com medidas que 

auxiliem esse aluno a conhecer seu corpo e aprender a evitar posturas 

inadequadas dentro e fora do ambiente escolar, protegendo-se assim dos 

possíveis 

desvios posturais.Pretende-se com esta produção didático pedagógica, auxiliar 

o aluno do 6º ano do Ensino Fundamental a entender melhor este programa 

preventivo contra desvios posturais, com atividades onde ele possa vivenciar 

medidas preventivas, dentro do ambiente escolar e levar este aprendizado para 

os lugares onde está inserido.A metodologia usada nesta Produção será a 

pesquisa-ação, fundamentada dentro dos temas do conhecimento da saúde, 

ginástica e postura. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 
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IES:  UFPR 

Produção didático-pedagógica 

Título: Será que sou obeso? 

Tema: Educação e saúde 

Palavras-chave: Obesidade; alimentação;atividade física. 

Resumo: A obesidade é uma doença que vem se alastrando em todo mundo. 

Suas causas são principalmente o sedentarismo e a alimentação inadequada. A 

vida moderna mudou  hábitos da população transformando-os em pessoas mais 

sedentárias com acesso a alimentos menos saudáveis e mais calóricos. A 

atividade física é um fator importante no combate a esse problema 

principalmente através da escola pois um grande numero de jovens  estão 

apresentando um quadro de futura obesidade. Sendo assim o objetivo dessa 

Unidade Didática será orientar crianças e adolescentes sobre o risco da 

obesidade e suas consequências através das aulas de Educação Física escolar 

tentando envolver todas áreas de conhecimento dentro da escola. Serão 

discutidos o que é obesidade e porque está aumentando. As principais maneiras 



de evitá-la, salientando-se sempre a importância da prática de atividade física 

dentro e fora do ambiente escolar. 
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Artigo  

Título:   OFICINA DE CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDOS:BRINCANDO 

TAMBÉM SE APRENDE 

Tema: CONVERGÊNCIAS: CONTEÚDOS DA EDUCAÇÃO FÍSICA E O 

COTIDIANO ESCOLAR 

Palavras-chave:  atividades lúdicas; brinquedos; criatividade; autonomia 

Resumo:  Este artigo é resultado de um trabalho que buscou alternativas que 

incentivassem a participação do maior número possível de alunos nas aulas 

práticas de Educação Física, visando um despertar em relação á concentração 

e a atividades lúdicas prazerosas. Seu objetivo era levar os alunos a perceberem 

a importância da prática de atividades  recreativas,  integrando-os no contexto 

escolar, melhorando o convívio com seus pares, a criatividade e concentração, 

tornando-os mais ativos e incentivando a descoberta de novos horizontes. As 

brincadeiras lúdicas envolvendo brinquedos confeccionados pelos alunos, foram 

recursos na organização e estruturação da ação pedagógica, levando  os jogos 

e brincadeiras  a serem entendidos, refletidos e reconstruídos com base nas 

necessidades  do momento. O ponto de partida foram pesquisas com familiares,  

fazendo a integração família\\escola e a produção de brinquedos, as crianças 

participaram de atividades lúdicas com autonomia, despertando o prazer de 

brincar por brincar. A orientação foi para que  os alunos interagissem durante a 

confecção dos brinquedos, vivenciando e resgatando jogos de sua própria 

cultura, aprimorando as competências necessárias á aprendizagem e a 

valorização dos mesmos. Por fim, esta prática pedagógica ajudou a eliminar as 

barreiras entre professor e  aluno, que ao brincarem,  ficavam em grau de 

igualdade, trabalhando para o bem comum da educação, desenvolvendo um 



aluno crítico, pensante e autônomo, auxiliando no desenvolvimento das demais 

disciplinas curriculares, além de despertá-los para uma prática recreativa 

saudável e divertida. Eles adoraram as atividades de confecção e as brincadeiras 

desenvolvidas,  melhoraram o convívio com seus pares e a 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: OFICINA DE CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDOS: BRINCANDO 

TAMBÉM SE APRENDE 

Tema: CONVERGÊNCIAS: OS CONTEÚDOS DA EDUCAÇÃO FÍSICA E O 

COTIDIANO ESCOLAR 

Palavras-chave: CRIANÇA; CONSTRUÇÃO; RECREAÇÃO; 

APRENDIZAGEM; BRINQUEDOS 

Resumo: O melhor em ser criança é poder brincar a vontade e os brinquedos 

utilizados são muito mais que apenas um objeto para a criança se divertir, é uma 

forma de conhecer e identificar o mundo que tem ao seu redor, dando asas à 

imaginação.  Portanto o objetivo desta oficina de construção de brinquedos é 

levá-los a perceber a importância da prática de atividades livres e recreativas, de 

maneira a integrá-los no contexto escolar, melhorando assim o convívio com 

seus pares, tornando-os mais ativos e incentivando a descoberta de novos 

horizontes. 

     Os jogos e brinquedos absorvem o jogador de modo a integrá-lo, valorizando 

sua aprendizagem através do resgate e construção de brinquedos, ajudando 

assim na melhora da concentração e raciocínio por parte dos alunos, utilizando 

para isso, materiais reciclados e o resgate de brinquedos e brincadeiras 

tradicionais. 

 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: LUIZ ALCEU DE SOUZA 

ORIENTADOR:  Ernani Xavier  Filho 

IES:  UEL 

Artigo  



Título:   Efeitos do tipo de prática na aquisição de uma habilidade motora grossa 

em escolares 

Tema: Diálogos entre teoria e metodologia 

Palavras-chave:  Aprendizagem motora; interferência contextual; voleibol 

Resumo:  Seja no campo da pesquisa básica em laboratório ou no dia a dia das 

aulas de Educação Física na escola, observa-se uma dificuldade de os 

aprendizes realizarem com sucesso algumas atividades relacionadas ao domínio 

motor que estão contemplados nos conteúdos das atividades da disciplina de 

Educação Física. A forma como se dá a organização de sessões de prática é 

uma das variáveis mais estudadas na busca da otimização do aprendizado de 

habilidades motoras. Os resultados obtidos até o momento são inconclusivos. O 

objetivo deste estudo foi verificar o efeito da organização da prática aleatória e 

da prática em bloco no aprendizado de uma habilidade motora grossa o saque 

do voleibol no contexto real de um ambiente escolar. Participaram do estudo 

vinte e oito aluno do sexo masculino e feminino com idade media de quatorze 

anos matriculados no 9º ano, turno matutino do ensino fundamental do Colégio 

Estadual Sagrada Família de Londrina- Pr. Os alunos foram divididos em dois 

grupos blocos e aleatório. A tarefa proposta foi realizar 126 repetições saque por 

baixo e saque por cima nas fases: pré-teste, aquisição e retenção e um 3º saque, 

ou seja, o saque lateral na fase de transferência. Os resultados nos mostraram 

que houve aprendizagem da tarefa motora proposta em ambos os grupos e que 

o grupo de prática aleatória obteve melhor desempenho (estatisticamente 

significativo) na fase de transferência. Os dados obtidos apontam para uma 

confirmação parcial dos efeitos da Interferência contextual. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: EFEITOS DO TIPO DE PRÁTICA NA AQUISIÇÃO DE UMA 

HABILIDADE MOTORA GROSSA EM ESCOLARES 

Tema: Diálogos entre teoria e metodologia 

Palavras-chave: Educação Física; aprendizagem Motora; Inteferência 

Contextual 

Resumo: RESUMO: No dia a dia das aulas de Educação Física do ensino médio 

observa-se uma dificuldade dos alunos em realizar com sucesso algumas 

atividades relacionadas ao domínio motor que estão contemplados nos 



conteúdos das atividades da disciplina de Educação Física. Questionam-se 

quais fatores podem afetar de maneira favorável a aquisição dessas habilidades 

e como uma organização de sessões de prática podem otimizar o aprendizado 

de uma habilidade motora? O objetivo desta produção didático-pedagógica será 

esclarecer questões sobre a aprendizagem motora especificamente em relação 

a organização da prática e apresentar um exemplo de estruturação de prática da 

prática em bloco e prática aleatória. Para tanto optou se por apresentar uma 

conceituação didática sobre organização da prática, sugestões de prática em 

bloco e prática aleatória, indicação de um vídeo explanatório e indicação de 

material bibliográfico para o aprofundamento sobre o tema. Espera-se que a 

utilização desse material possa contribuir nas atividades de ensino utilizadas nas 

aulas de Educação Física dos professores da rede pública do Estado do Paraná. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 
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ORIENTADOR:  Karina Elaine de Souza Silva 

IES:  UEL 

Artigo  

Título:   ESTADO NUTRICIONAL E NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA EM 

ESCOLARES DO ENSINO MÉDIO 

Tema: Educação Física 

Palavras-chave:  estado nutricional; ensino médio; atividade física 

Resumo:  O objetivo do estudo foi investigar o estado nutricional de alunos do 

Ensino Médio do Colégio Presidente Kennedy de Rolândia–Pr. O projeto 

totalizou 70 aulas (4 para avaliações, 25 aulas teóricas e 41 práticas). 

Participaram do projeto, 59 alunos (39 do sexo feminino e 20 do sexo masculino), 

com idade de 13 a 17 anos. Foram avaliadas a massa corporal, a  estatura e o 

Índice de Massa Corporal (IMC). A partir dos pontos de corte ajustados por sexo 

e idade propostos pela International Obesity Task Force (COLE et al., 2000) os 

adolescentes foram classificados em peso normal e excesso de peso corporal 

(sobrepeso + obesidade). Foi empregada estatística descritiva, com valores de 

média e desvio padrão. Para a comparação do IMC nos momentos pré e pós 

intervenção e entre sexo masculino e feminino, foi empregado o teste “t” de 



Student para amostras dependente e independentes (p<0,05). O IMC pré 

intervenção foi 20 ± 0,20 e 21,1 ± 0,21 e kg/m, e o IMC pós intervenção foi 20,7 

± 0,20 e 21,8 ± 0,25 kg/m2, para os sexo masculino e feminino respectivamente. 

Não foi encontrada diferença estatisticamente significativa entre os dois 

momentos nem entre sexos (p<0,05). Pode-se concluir que a intervenção com 

aulas de Educação Física não contribuíram para alterações no IMC dos 

escolares, contudo, vale salientar que o tempo de intervenção foi relativamente 

curto para que este fenômeno pudesse ser observado. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Estado Nutricional e Imagem Corporal de Escolares do Ensino Médio em 

Rolândia-PR 

Tema: Diálogo entre teoria e metod 

Palavras-chave: Obesidade; Educação Física; Qualidade de vida; Adolescentes 

Resumo: Este projeto se propõe verificar o nível de sobrepeso e obesidade que 

os alunos do ensino médio do Colégio Presidente Kennedy de Rolândia 

possuem, em posse destes dados, analisar se a disciplina ministrada tem 

cumprido uma de suas funções que é contribuir na melhoria dos exercícios e da 

boa nutrição para melhoria dos níveis de qualidade de vida, bem como se a 

disciplina esta despertando o gosto pela prática das atividades físicas, o que 

facilitaria a adoção fora da escola de um estilo de vida mais ativo e saudável, 

transferindo este estilo de vida para a idade adulta. O projeto será desenvolvido 

no 1º bimestre de 2013, com aulas teóricas e práticas, baseando-se nas 

Diretrizes Curriculares, a avaliação consistirá de pré - pós testes, através de 

testes antropométricos, de circunferência abdominal e dobras cutâneas (TR e 

SB). Critérios serão adotados para escolha das turmas controle e experimento. 

Objetivando analisar a eficiência de uma proposta de trabalho voltada a 

promoção dos hábitos saudáveis nas aulas de Educação Física, avaliando assim 

o nível de conhecimento e a mudança de comportamento frente à atividades 

físicas após intervenção numa unidade didática e trabalhar nas aulas práticas 

uma rotina de atividades atraentes. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 



PROFESSOR PDE: LUIZ CARLOS TROC 

ORIENTADOR:  Luiz Cesar Teixeira dos Santos 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  

Título:   Jogos de raquete como Intervenção Pedagógica nas aulas de educação 

Física 

Tema: Jogos de Raquete 

Palavras-chave:  Educação Física; Intervenção Pedagógica; Jogos de Raquete 

Resumo:  Este artigo analisa a implementação do projeto “Jogos de raquete 

como intervenção pedagógica nas aulas de Educação Física” na Escola 

Estadual de Pinheiro-EF, município de Capanema-PR. Procurou-se responder 

as seguintes questões: De que forma a intervenção pedagógica para alunos que 

não participam de atividades esportivas nas aulas de Educação Física pode surtir 

efeito através dos Jogos de Raquete? Por que os jogos alternativos (Raquete) 

podem ser importantes? O quê os diferenciam? Quais problemas existem nos 

esportes? Por quê o esporte não atrai a todos? Objetivou-se, analisar a 

possibilidade de desenvolver a prática de Jogos de Raquete como meio de 

envolver os alunos que não participam das atividades esportivas nas aulas de 

Educação Física. Especificamente, procurou-se analisar o processo democrático 

através de Jogos de Raquete; trabalhar com Jogos de Raquete, buscando 

mostrar as possibilidades de melhorias dos níveis motores através dessas 

atividades; incentivar novas práticas que visem assegurar o envolvimento dos 

alunos de forma mais ativa; analisar a aceitabilidade dos Jogos de Raquete nas 

aulas de Educação Física; avaliar o desempenho dos alunos nos Jogos de 

Raquete como uma modalidade esportiva. O estudo partiu do desafio de ensinar 

aos alunos os jogos de raquete e se justifica pela necessidade de se modificar e 

refletir sobre as atividades e procedimentos considerados excludentes nas aulas 

através de Jogos de Raquete, como alternativa metodológica importante para 

ser adotada nas aulas de Educação Física. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Jogos de Raquete como intervenção pedagógica nas aulas de Educação 

Física 

Tema: Jogos de Raquete 



Palavras-chave: Educação Física; Intervenção pedagógica; Jogos de Raquete 

Resumo: O estudo parte do desafio de ensinar aos alunos os jogos de raquete 

e se justifica pela necessidade de se modificar e refletir sobre as atividades e 

procedimentos considerados excludentes nas aulas. Nesse sentido, 

consideramos os Jogos de Raquete como importante alternativa metodológica 

para ser adotada nas aulas de Educação Física. Tem-se como objetivos: analisar 

a possibilidade de desenvolver a prática de Jogos de Raquete como meio de 

envolver aqueles alunos que não participam das atividades esportivas nas aulas 

de Educação Física; analisar o processo democrático através de Jogos de 

Raquete; trabalhar com Jogos de Raquete, buscando mostrar as possibilidades 

de melhorias dos níveis motores através dessas atividades; incentivar novas 

práticas que visem assegurar o envolvimento dos alunos de forma mais ativa; 

analisar a aceitabilidade dos Jogos de Raquete nas aulas de Educação Física; 

avaliar o desempenho dos alunos nos Jogos de Raquete como uma modalidade 

esportiva. Através da proposta desta temática, buscamos contribuir com a 

aprendizagem, criando condições para que o aluno se promova como ser 

humano. Pretendemos com esta Unidade Didática, desenvolver com os alunos 

a consciência da importância da prática das aulas de Educação Física para um 

desenvolvimento integral de modo a levá-los a entender que a atividade vai lhe 

trazer benefícios para sua formação. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 
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Artigo  

Título:   A importância do lúdico na prática da ginástica geral e os benefícios 

para os alunos na fase de pré-adolescência e adolescência. 

Tema: O desenvolvimento da Ginástica Geral na escola 

Palavras-chave:  Ginástica; Ginástica Geral; Cultural Corporal; Lúdico 

Resumo:  Este estudo se reporta a prática da ginástica e a cultura corporal como 

meio de aprimorar as habilidades corporais e legitimar os objetivos da Educação 

Física, em especial, o desenvolvimento das habilidades sociais articulados com 



os conhecimentos escolares. Para tal, na escola, a Educação Física é uma das 

disciplinas que tem a característica de proporcionar as diferentes possibilidades 

de movimento corporal e, assim, constitui a área de conhecimento que tem como 

objeto de estudo o movimento humano. Dessa maneira, cabe à ginástica, como 

conteúdo da cultura corporal e a Educação Física, como disciplina curricular, 

uma área de formação, contribuir para o desenvolvimento do pensamento 

científico a partir da prática social e apontar possibilidades de transformação 

tanto na cultura pedagógica da escola quanto na sociedade em geral. Para tanto, 

pretende-se que o conteúdo: ginástica, seja desenvolvido de maneira lúdica, 

reflexiva e contextualizado, onde o saber produzido venha a interferir no 

processo educativo de modo que garanta ao aluno uma aprendizagem 

transformadora. 

 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: A importância do lúdico na prática da ginástica geral e os benefícios para 

os alunos na fase de pré-adolescência e adolescência. 

Tema: O desenvolvimento da Ginástica Geral na escola 

Palavras-chave: Ginástica; Ginástica Geral; Cultural Corporal; Lúdico 

Resumo: Este estudo se reporta a prática da ginástica e a cultura corporal como 

meio de aprimorar as habilidades corporais e legitimar os objetivos da Educação 

Física, em especial, o desenvolvimento das habilidades sociais articulados com 

os conhecimentos escolares. Para tal, na escola, a Educação Física é uma das 

disciplinas que tem a característica de proporcionar as diferentes possibilidades 

de movimento corporal e, assim, constitui a área de conhecimento que tem como 

objeto de estudo o movimento humano. Dessa maneira, cabe à ginástica, como 

conteúdo da cultura corporal e a Educação Física, como disciplina curricular, 

uma área de formação, contribuir para o desenvolvimento do pensamento 

científico a partir da prática social e apontar possibilidades de transformação 

tanto na cultura pedagógica da escola quanto na sociedade em geral. Para tanto, 

pretende-se que o conteúdo: ginástica, seja desenvolvido de maneira lúdica, 

reflexiva e contextualizado, onde o saber produzido venha a interferir no 

processo educativo de modo que garanta ao aluno uma aprendizagem 

transformadora. 



 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: MABEL CHRISTINA MAZIERO ARRIETA 

ORIENTADOR:  Heres Faria Ferreira dos Reis 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  

Título:   Mudando Atitudes Através dos Jogos Cooperativos 

Tema: Convergências: Os conteúdos da educação física e o cotidiano escolar 

Palavras-chave:  Adolescentes; Educação Física; Educação; Jogos 

Cooperativos 

Resumo:  Foi  destacado  neste  artigo  que  os  jogos  cooperativos   têm  como  

finalidade proporcionar um conjunto de experiências lúdicas que permitem   aos 

envolvidos avaliar,  compartilhar  e  analisar  acerca  da  relação  com  outros  

indivíduos, permitindo,  com  isso  a  alteração  de  comportamentos  e  

sentimentos.  As atividades desenvolvidas neste projeto ensejaram a 

transformação da realidade comportamental  dos  alunos  do  2º  ano  B  do  

Colégio  Estadual  Dr.  Generoso Marques  em  que  se  observou  que  a  

competição  anteriormente  comum  nas atividades  de  Educação  foram  

paulatinam ente  sendo  substituídas  pela cooperação  e  traba lho  de  equipe;  

assim  sendo,  pode -se  inferir  deste  trabalho que  os  jogos  cooperativos  é  

uma  alter nativa  eminente  de  prática  pedagógica, não  somente  para  esta  

discip lina  específica,  mas  carrega  consigo  o  aspecto transdisciplin ar,  

cabendo  a  outras  disciplinas,  como  também,  para  transformar condutas em 

sua realidade social. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Mudando atitudes através dos jogos cooperativos 

Tema: Convergências: Os conteúdos da educação física e o cotidiano escolar 

Palavras-chave: Adolescentes. Educação Física. Educação. Jogos 

Cooperativos. 

Resumo: Mudar atitudes com foco nos relacionamentos interpessoais remete a 

mudanças também nas estruturas das aulas de educação física, onde os 

esportes competitivos ainda são muito utilizados. Estruturar as aulas pautadas 



na aplicação de propostas de jogos cooperativos remete a mudanças explícitas 

no comportamento e atitudes durante as aulas, proporcionando ambientes que 

estimulem as relações interpessoais pautadas na cooperação, respeito e 

solidariedade, e também contribuir para terem êxito  na construção da 

autonomia, resolução de conflitos, que para eles nessa fase é muito latente. Para 

que na escola as diferenças sejam amenizadas ou dissipadas é preciso que se 

trabalhe além dos conteúdos propostos nas aulas de educação física, que são 

voltados para construção do conhecimento e formação humana ou do respeito a 

normas e regras institucionais, devem compreender esses novos conteúdos a 

importância de se oportunizar os alunos a participarem de momentos de 

questionamento crítico, reflexão, compartilhamento de ideias e resolução de 

conflitos. O objetivo é de amenizar esses conflitos, através de um projeto de 

jogos cooperativos, buscando uma convivência amigável. A metodologia 

utilizada é o da observação da realidade para a constituição de subsídios e ter 

elementos suficientes para a elaboração de uma concepção subjetiva em 

relação ao projeto em questão. 

 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: MARACI SABINO 

ORIENTADOR:  Bruno Sergio Portela 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  

Título:   Ginástica de Condicionamento Físico utilizando espaços e materiais 

alternativos como estratégia  para inibir o sedentarismo: reflexão e ação 

Tema: Ginástica de Condicionamento Físico e Sedentarismo na Adolescência. 

Palavras-chave:  Sedentarismo, Ginástica de Condicionamento Físico, 

Atividade Física, Exercício Físico, Estilo de Vida Moderno. 

Resumo:  Os estudos científicos demonstram que uma parcela significativa das 

crianças e adolescentes brasileiros apresentam sobrepeso e são sedentários, 

sendo que a causa de maior relevância deste fato é a mudança do estilo de vida 

tornando esta população cada vez menos ativa. Na escola, é comum os alunos 

perderem a motivação pela prática de atividades físicas nessa fase. Isso implica 



em criar estratégias e ações diferenciadas para inibir o sedentarismo desses 

adolescentes. Eles ficam boa parte do dia em frente á televisão, computador e 

jogando videogame e com isso não praticam atividade física. Agravando ainda 

mais esta situação, fazem uso de uma dieta rica em calorias o que 

consequentemente resulta em obesidade e doenças cardiovasculares. O 

presente estudo teve como objetivo propiciar ao aluno reflexões e ações acerca 

do sedentarismo percebendo possibilidades de mudança por meio da ginástica 

de condicionamento físico utilizando espaços e materiais alternativos. Sob tal 

perspectiva, esse projeto foi aplicado no Colégio Estadual Professor Agostinho 

Pereira, para alunos do 1º ano do Ensino Médio, onde a ginástica foi abordada, 

possibilitando mudanças relativas ao bem estar físico e mental dos alunos por 

meio dessa prática. As discussões tiveram por base as causas e consequências 

do sedentarismo em nossas vidas e foram buscados alguns indicadores do 

sedentarismo desses alunos por meio de alguns testes como: o cálculo do Índice 

de massa corporal, teste de corrida de 9 minutos para avaliar a capacidade 

cardiorrespiratória, teste de flexibilidade e teste de resistência abdominal. 

 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Ginástica de Condicionamento Físico utilizando espaços e materiais 

alternativos como estratégia  para inibir o sedentarismo: reflexão e ação 

Tema: Ginástica de Condicionamento Físico e Sedentarismo na Adolescência. 

Palavras-chave: Sedentarismo, Adolescência, Atividade Física, Exercício 

Físico, Ginástica de Condicionamento Físico 

Resumo: No Brasil, o número de adolescentes sedentários vem aumentando. 

Na escola, é comum os alunos perderem a motivação pela prática de atividades 

físicas nessa fase. Isso implica em criar estratégias e ações diferenciadas para 

inibir o sedentarismo desses adolescentes. As aulas de Educação Física 

permitem trabalhar e mediar esse estilo de vida despertando reflexões e ações 

que possibilitem uma mudança de comportamento por meio da ginástica de 

condicionamento físico utilizando espaços e materiais alternativos. A Ginástica 

despertou nosso interesse em trabalhar por entender que ela deve dar condições 

aos alunos de vivenciar e reconhecer as possibilidades do seu corpo. Sob tal 

perspectiva, esse projeto será aplicado no Colégio Estadual Professor Agostinho 



Pereira, para alunos do 1o ano do Ensino Médio, onde a ginástica será abordada, 

possibilitando mudanças relativas ao bem estar físico e mental dos alunos por 

meio dessa prática. As discussões terão por base as causas e consequências 

do sedentarismo em nossas vidas e serão buscados alguns indicadores do 

sedentarismo desses alunos por meio de alguns testes como: o cálculo do Índice 

de massa corporal, teste de corrida de 9 minutos para avaliar a capacidade 

cardiorrespiratória, teste de flexibilidade. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: MARCIA JASKIW PSYBILOSKI 

ORIENTADOR:  DEOCLECIO ROCCO GRUPPI 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  

Título:   Jogos Cooperativos como possibilidade de desenvolvimento social no 

combate a violência no espaço escolar. l 

Tema: Os Jogos Cooperativos nas aulas de Educação Física. 

Palavras-chave:  Jogos Cooperativos. Violência Escolar.  Educação Física. 

Resumo:  Esse estudo fez uma reflexão sobre a violência nas relações 

interpessoais entre educandos e a possibilidade de intervenção através dos 

jogos de caráter cooperativos e lúdicos além de se reconhecer a importância dos 

jogos cooperativos como uma alternativa a mais na tentativa de reduzir a 

violência em meio escolar. Foram aplicadas entrevistas de forma escrita 

destinadas a professores, funcionários e equipe pedagógica, aos pais ou 

responsáveis, aos alunos do 6º ano e à comunidade próxima à escola a fim de 

investigar o que conhecem a respeito das situações de violência ou bullying, de 

que forma elas ocorrem e como são tratadas no ambiente escolar e próximo 

dele. Após a aplicação das entrevistas as atividades desenvolvidas com a turma 

escolhida, foram específicas como: trabalho com o uso de vídeos e imagens, 

filmes, a vivência de uma série de atividades cooperativas práticas, a construção 

de um mural cooperativo e então a reaplicação das entrevistas (de forma escrita). 

Todas as atividades propiciaram reflexões englobando os problemas em torno 

da violência escolar bem como as atitudes comportamentais, suas causas e 

consequências. O trabalho desenvolvido teve caráter de natureza qualitativa. 



 

Produção didático-pedagógica 

Título: Jogos Cooperativos como possibilidade de desenvolvimento social no 

combate à violência no espaço escolar. 

Tema: Os jogos cooperativos nas aulas de Educação Física. 

Palavras-chave: Jogos cooperativos, Violência escolar e Educação Física. 

Resumo: Esse estudo objetiva fazer uma reflexão sobre a violência nas relações 

interpessoais dos educandos e a possibilidade de intervenção através dos jogos 

de caráter cooperativos e lúdicos. Visa à compreensão dos Jogos Cooperativos 

como uma alternativa a mais na tentativa de reduzir a violência em meio escolar. 

Justifica-se pela não aceitação de atitudes de violência entre educandos, e 

espera-se que ocorra com a vivência de uma série de atividades cooperativas, 

uma significativa mudança de comportamento na turma do 6º ano do Colégio 

Estadual Antônio Dorigon do município de Pitanga, assim como a diminuição das 

atitudes violentas nos interpessoais e também proporcionar subsídios para que 

os demais docentes da rede estadual repensem a valorização da cooperação 

nas relações humanas. As atividades de intervenção serão específicas como: 

entrevistas, leitura de imagens e vídeos, a vivência dos jogos cooperativos e 

discussões que propiciem reflexões englobando os problemas em torno da 

violência escolar, bem como as atitudes comportamentais suas causas e 

consequências.     

 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: MARCIA VALERIA SCHMITT 

ORIENTADOR:  Antonio Geraldo Magalhaes Gomes Pires 

IES:  UEL 

Artigo  

Título:   O Conteúdo Estruturante Lutas: uma proposta metodológica para o 

Ensino da Capoeira 

Tema: A capoeira na escola 

Palavras-chave:  Metodologia. Sistematização de Conteúdos. Lutas. Capoeira. 

Cultura Corporal 



Resumo:  O presente artigo está pautado pela necessidade manifesta nas aulas 

de Educação Física em romper com as práticas pedagógicas fundamentadas em 

matrizes teóricas relativas ao processo ensino-aprendizagem tradicionais. 

Embora o conteúdo lutas faça parte das Diretrizes Curriculares do Estado do 

Paraná, elas são pouco desenvolvidas na escola, e, quando pensamos o 

conteúdo específico capoeira, identificamos que este nem sequer é referendado 

pela Educação Física. Por esta razão, elaboramos este estudo no sentido de 

apresentar uma proposta metodológica que tome como aspecto norteador a 

sistematização e a seriação do ensino das lutas/capoeira para o Ensino Médio 

noturno. A partir dessa realidade entendemos que se faz necessário o 

deslocamento de sentidos estabelecidos em relação às praticas pedagógicas, o 

que nos levou a propor como eixo central de nossa proposta pedagógica o 

princípio orientador da integração e interligação das próprias práticas corporais 

– ação/movimento de forma reflexiva e contextualizada por meios dos elementos 

articuladores. Centramos a proposta na Capoeira em função de esta ser uma 

manifestação cultural, bem como uma prática corporal genuinamente brasileira, 

com valores e filosofia mais próximos da realidade de muitos dos estudantes que 

frequentam o Ensino Médio. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Proposta metodológica para o ensino de Lutas/Capoeira 

Tema: A capoeira na escola 

Palavras-chave: Metodologia; Sistematização de Conteúdos; Lutas; Capoeira; 

Cultura Corporal. 

Resumo: O presente trabalho está pautado pela necessidade manifesta nas 

aulas de Educação Física em romper com as práticas pedagógicas 

fundamentadas em matrizes teóricas relativas ao processo ensino-

aprendizagem tradicionais. Embora as Lutas façam parte das Diretrizes 

Curriculares do Estado do Paraná, elas são pouco desenvolvidas na escola, e, 

quando pensamos a capoeira, identificamos que ela nem sequer é referendada 

pela Educação Física. Por esta razão, elaboramos este estudo no sentido de 

apresentar uma proposta metodológica que tome como aspecto norteador a 

sistematização e a seriação do ensino das lutas/ capoeira para o Ensino Médio 

Noturno. A partir dessa realidade entendemos que se faz necessário o 



deslocamento de sentidos estabelecidos em relação às praticas pedagógicas, o 

que nos leva a propor com eixo central de nossa proposta pedagógica o princípio 

orientador da integração e interligação das próprias práticas corporais – 

ação/movimento de forma reflexiva e contextualizada por meios dos elementos 

articuladores. Centramos a proposta na Capoeira em função de ela ser uma 

manifestação cultural, bem como uma prática corporal genuinamente brasileira, 

com valores e filosofia mais próximos da nossa realidade. A partir deste cenário 

tomamos para estudo a capoeira, em função desta prática corporal, estar 

vinculada a cultura corporal do movimento humano de nossa sociedade. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: MARCILIA FRANCO 

ORIENTADOR:  Fabio Mucio Stinghen 

IES:  UTFPR 

Artigo  

Título:   A Formação de Professores de Educação Física nos Estilos de Ensino 

propostos por Mosston 

Tema: Os Estilos de Ensino de Mosston 

Palavras-chave:  estilos de aprendizagem; Mosston; formação continuada 

Resumo:  A atuação do professor em sala de aula constitui um fator muito 

importante para o processo de ensino-aprendizagem no âmbito escolar, pois é 

sua a responsabilidade de organizar todo o processo, planejar as suas ações e 

avaliar os resultados, para então retomar com novas atitudes. Dessa forma, é 

necessário que o educador encontre métodos de ensino que proporcionem 

momentos de efetiva aprendizagem. Estes devem ser diversificados atendendo 

assim todos os níveis e ritmos de aprendizagem. O objetivo deste estudo foi 

subsidiar os professores de Educação Física por meio de uma formação 

continuada sobre as propostas de Mosston com fim de tornar as aulas mais 

dinâmicas para que atinja uma formação psico, social, cognitiva do aluno; como 

uma das possibilidades de uma formação educacional para uma autonomia 

social. Sendo assim, o que aqui se pretendeu foi evidenciar os Estilos de Ensino 

propostas por Mosston para que as aulas de Educação Física fossem mais 

significativas e atraentes para o corpo discente, o qual acredita-se não tem tido 



muita opção, uma vez que a esportivização está ainda muito enraizada no 

contexto escolar. O resultado obtido para o presente estudo foi satisfatório, os 

participantes tiveram conhecimento dos estilos de ensino  de Mosston e puderam 

vivencia-los na prática reconhecendo a importância das diversas possibilidades 

de ensinar; garantindo assim uma formação acadêmica global para o educando 

e o desenvolvimento de todas as suas potencialidades. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: A Formação de Professores de Educação Física nos Estilos de Ensino 

propostos por Mosston 

Tema: Os Estilos de Ensino de Mosston 

Palavras-chave: estilos de aprendizagem; Mosston; formação continuada 

Resumo: A atuação do professor em sala de aula constitui um fator muito 

importante para o processo de ensino-aprendizagem no âmbito escolar, pois é 

sua a responsabilidade de organizar todo o processo, planejar as suas ações e 

avaliar os resultados, para então retomar com novas atitudes. Dessa forma, é 

necessário que o educador encontre métodos de ensino que proporcionem 

momentos de efetiva aprendizagem. Estes devem ser diversificados atendendo 

assim todos os níveis e ritmos de aprendizagem. O objetivo deste estudo é 

subsidiar os professores de Educação Física por meio de uma formação 

continuada sobre as propostas de Mosston com fim de tornar as aulas mais 

dinâmicas para que atinja uma formação psico, social, cognitiva do aluno; como 

uma das possibilidades de uma formação educacional para uma autonomia 

social. Sendo assim, o que aqui se pretende é evidenciar os Estilos de Ensino 

propostas por Mosston para que as aulas de Educação Física sejam mais 

significativas e atraentes para o corpo discente, o qual acredita-se não tem tido 

muita opção, uma vez que a esportivização está ainda muito enraizada no 

contexto escolar. Portanto, a finalidade deste projeto é possibilitar ao professor 

o uso de estilos de ensino variados em suas aulas, garantindo uma formação 

acadêmica global do educando e o desenvolvimento de todas as suas 

potencialidades. 

 

 

 



DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: MARCIO ROBERTO CHOMA 

ORIENTADOR:  MILTON APARECIDO ANFILO 

IES:  UEPG 

Artigo  

Título:   “A PRATICA DO BASQUETEBOL COMO INSTRUMENTO PARA 

DIMINUIR A INDISCIPLINA ESCOLAR” 

Tema: Dialogos estre Teoria e Metodologia. 

Palavras-chave:  Indisciplina; basquetebol; ambiente escolar. 

Resumo:  CHOMA, R. Marcio. A Pratica do Basquetebol como Instrumento para 

Diminuir a Indisciplina Escolar. 2013.16 f. Trabalho de conclusão do Programa 

de Desenvolvimento Educacional, Governo do Estado do Paraná, Universidade 

Estadual de Ponta Grossa. Ponta Grossa, 2013. 

Este artigo tem como objetivo apresentar os resultados da implementação do 

projeto PDE “A Pratica do Basquetebol como Instrumento para Diminuir a 

Indisciplina Escolar” na Escola estadual Professora Matilde Baer, em Castro - Pr. 

O esporte deve ser para os educandos uma pratica prazerosa, e cabe ao 

professor de educação física, proporcionar esta alegria, fazendo com que seja 

executada sem sacrifício. Através deste pensamento devera desenvolver no 

aluno o respeito aos colegas, a socialização, o caráter, a humildade e todos os 

demais valores que o desporto proporciona. A ênfase do professor, deve se 

voltar para a valorização de atitudes que venham a contribuir para a formação 

do aluno. O ensino do basquetebol passa a ser utilizado como uma ferramenta 

capaz de auxiliar a disciplina na escola, desta forma a organização da práxis 

deve estar centrada em uma educação que vise atingir princípios como valores 

morais, o desenvolver de hábitos saudáveis, a integração de diversos grupos, o 

convívio harmônico entre todos os educandos, tornando o ambiente escolar 

agradável aos que dele fazem uso. Ao utilizarmos o basquetebol orientado e 

voltado para a formação de valores, estaremos ajudando em muito na diminuição 

da agressividade e melhorando a disciplina dentro do estabelecimento. 

 

 

Produção didático-pedagógica 



Título: A pratica do basquetebol como instrumento para diminuir a indisciplina 

escolar. 

Tema: Dialogo entre Teoria e Metodologia. 

Palavras-chave: basquetebol; indisciplina; ambiente escolar. 

Resumo: Não se pode negar que a visão de mundo, e o comportamento das 

novas gerações que frequentam os bancos escolares mudaram. O aluno se 

encontra menos receptivo a aprender, tem dificuldades em se adaptar as regras, 

não possuem limite, fazendo aquilo que acham que devem, faltam com respeito 

aos colegas e aos profissionais da educação. Desta forma busca-se mostrar a 

importância que o esporte representa como manifestação social, meio eficaz 

para a transformação e também na lapidação de atitudes, e no desenvolvimento 

afetivo, de crianças, jovens e adolescentes. Através do desporto coletivo, na 

modalidade de basquetebol, sendo esta possuidora de características próprias, 

busca-se a intervenção na melhoria da disciplina dentro do estabelecimento de 

ensino. O presente projeto será aplicado junto a Escola Estadual Professora 

Matilde Baer – Ensino Fundamental, situada no município de Castro, pertencente 

ao Núcleo Regional de Educação de Ponta Grossa, através de uma pesquisa de 

campo, contemplando 24 alunos de ambos os sexos, dos sextos anos, sendo 

estes alunos, os que apresentam dificuldades em se adaptar as regras de 

conduta, contidas no regimento escolar, do estabelecimento de ensino. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: MARCOS ANTONIO GHISLERI 

ORIENTADOR:  Luis Sergio Peres 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  

Título:   Entendendo o aluno: Ampliando olhar docente no cotidiano escolar 

Tema: Conscientizar o corpo docente da escola que devemos nos aproximar do 

cotidiano escolar com um novo olhar, entendendo a realidade como ela nos é 

apresentada, aceitando as diferenças e particularidades próprias de cada um. 

Palavras-chave:  Socialização, Valorização Pessoal, Integração, Alegria 

Resumo:  Ocorrem muitas atitudes de preconceito e discriminação em relação 

às dificuldades apresentadas pelos alunos. Assim, pretende-se com este estudo 



resgatar noções de socialização no contexto escolar, onde será oportunizado a 

todos, condições para desenvolverem suas habilidades motoras conforme 

condição e desempenho próprio, valorizando as habilidades pessoais dos alunos 

no contexto escolar para um melhor aprendizado de forma democrática e 

solidária. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Entendendo o aluno: Ampliando olhar docente no cotidiano escolar 

Tema: Conscientizar o corpo docente da escola que devemos nos aproximar do 

cotidiano escolar com um novo olhar, entendendo a realidade como ela nos é 

apresentada, aceitando as diferenças e particularidades próprias de cada um. 

Palavras-chave: Socialização, Valorização Pessoal, Integração, Alegria 

Resumo: Ocorrem muitas atitudes de preconceitos e discriminação em relação 

às dificuldades apresentadas pelos alunos. Assim, pretende-se com este estudo 

resgatar noções de sociabilização no contexto escolar, onde será oportunizado 

a todos, condições para desenvolverem suas habilidades motoras conforme 

condição e desempenho próprio, valorizando as habilidades pessoais dos alunos 

no contexto escolar para um melhor aprendizado de forma democrática e 

solidária. Será realizada por uma pesquisa de campo descritiva exploratória 

participativa, a população para o referido estudo será composta por todos os 

alunos do ensino Fundamental e Médio dos três períodos que frequentam o 

Colégio Estadual Dom Manoel Konner. A amostra para o referido estudo será 

composta por todos os alunos, onde será oportunizado espaço para 

desenvolvimento de atividades culturais e desportivas.  A escolha desses alunos 

será feita pelo professor, juntamente com a equipe pedagógica, através de 

convites para participação de forma voluntária, onde os alunos estarão 

divulgando suas habilidades intelectivas e culturais, demonstrando assim 

talentos intrínsecos muitas vezes não conhecidos pela comunidade escolar.  O 

instrumento utilizado no estudo serão pareceres dos professores e coordenação 

pedagógica da escola, sobre o andamento do projeto e resultados percebidos de 

melhorias junto aos alunos, tanto no sentido pedagógico como cultural e social, 

visando propiciar condições de convivência para resgatar nuanças, dificuldades 

e alegrias na adolescência; proporcionar condições de convivência coletiva na 

aplicabilidade de conteúdos e metodologias; buscar ações e solução para um 



melhor aprendizado de forma democrática; verificar o entendimento e desafios 

dos professores, alunos e sociedade. 

 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: MARCOS FLAVIO SINDICI SEBASTIAO 

ORIENTADOR:  CONSTANTINO RIBEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR 

IES:  UEPG 

Artigo  

Título:   Conhecer para Aprender: trabalhando a Educação Física com alunos 

do 6º ano do ensino fundamental do Colégio Estadual Altair Mongruel de 

Ortigueira 

Tema: Projeto de Intervvenção Pedagógica 

Palavras-chave:  Educação Física. Textualização. Material Didático 

Resumo:  Este estudo tem por objetivo analisar e refletir a Educação Física no 

contexto escolar, bem como elementos contribuintes para o desenvolvimento da 

inteligência e a integração do ser. Discutem-se algumas questões sobre as 

conseqüências causadas pela falta de uma política pública que possibilite a 

existência de professores habilitados na disciplina de Educação Física no 

primeiro segmento do ensino fundamental, bem como a importância de um 

material didático pedagógico direcionado ao 6º ano para suprir a defasagem do 

conhecimento específico da disciplina nas séries anteriores. Os resultados 

obtidos se deram após a realização das oficinas direcionadas a professores de 

Educação Física e alunos do 6º ano do Colégio Estadual Altair Mongruel do 

município de Ortigueira. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Conhecer para Aprender: trabalhando a Educação Física com alunos do 

6º ano do ensino fundamental do Colégio Estadual Altair Mongruel de Ortigueira 

Tema: de Intervenção Pedagógica 

Palavras-chave: Educação Física, Teoria, Textualização 

Resumo: Não se discute a importância da Educação Física como uma 

ferramenta construtora aos recursos educacionais nem tão pouco como campo 



do conhecimento. Discute-se a compreensão das necessidades de superação 

do dualismo corpo e mente, onde se busca compreender dentro de um contexto 

histórico no qual será discutida a metodologia utilizada para as séries iniciais do 

ensino fundamental e para os 6º anos, analisando a importância e os valores 

transmitidos através de uma fundamentação teórica da Educação Física, 

construindo um conhecimento para suprir as necessidades dos alunos podendo 

os mesmos aprender, de forma adequada, a desenvolver capacidades motoras 

em recurso válido para a vida cotidiana. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: MARIA APARECIDA PIOVEZAN 

ORIENTADOR:  Roseli Terezinha Selicani Teixeira 

IES:  UEM 

Artigo  

Título:   GINÁSTICA GERAL COMO CONHECIMENTO A SER ESTUDADO NA 

EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 

Tema: Cultura Corporal 

Palavras-chave:  : Ginástica; Ginástica Geral; Educação Física. 

Resumo:  Nas aulas de Educação Física a ginástica não é trabalhada com 

frequência como conteúdo no contexto escolar, sendo que a Educação Física 

está configurada em temas corporais como: jogo, esportes, ginásticas, danças e 

lutas. Este artigo traz como objetivo promover os conteúdos da Ginástica Geral 

por meio de vivências práticas, oportunizando assim o conhecimento e 

possibilitando a realização e criação de movimentos gímnicos. Entendendo que 

os alunos têm direito de ter todas as atividades corporais já aqui nomeadas este 

artigo apresenta possibilidades no trato com esse conhecimento por meio de 

uma organização e encaminhamentos metodológicos para o desenvolvimento 

das aulas de Ginástica Geral. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: GINÁSTICA GERAL COMO CONHECIMENTO A SER ESTUDADO NA 

EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 

Tema: GINÁSTICA 



Palavras-chave: GINÁSTICA – GINÁSTICA GERAL – EDUCAÇÃO FÍSICA 

Resumo: Considerando que nas aulas de educação física a ginástica não é 

trabalhada com frequência como conteúdo no contexto escolar, sendo que a 

educação física está configurada em temas corporais como: jogo, esportes, 

ginásticas, dança e lutas. Diante desse quadro e entendendo que os alunos têm 

direito de ter todas as atividades corporais já aqui nomeadas este artigo 

apresenta encaminhamentos metodológicos para o desenvolvimento das aulas 

de ginástica geral. Sendo assim, este artigo tem como objetivo promover os 

conteúdos da ginástica geral por meio de vivências práticas, oportunizando 

assim o conhecimento e possibilitar a realização e criação de movimentos 

gímnicos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: MARIA ENEIDA STASIAK DE LIMA 

ORIENTADOR:  Luis Sergio Peres 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  

Título:   Xadrez como auxílio educacional 

Tema: Xadrez para o desenvolvimento do raciocinio, atenção e concentração 

Palavras-chave:  Aprendizagem; Motivação; Xadrez escolar. 

Resumo:  Este estudo traz algumas considerações sobre o papel do jogo de 

Xadrez no desenvolvimento do aluno que apresenta insucesso escolar pois este 

jogo consiste num instrumento que permite repensar estratégias, o que 

enriquece a autoconfiança, já que as atividades enxadrísticas, além de favorecer 

o desenvolvimento mental, tornam-se um atrativo agradável à medida que os 

educandos passam a ser praticantes e logo percebem a possibilidade de 

progredir também nas disciplinas escolares. Com isso, aumenta-se a motivação 

pessoal e escolar, pois o aluno será estimulado a pensar e realizar 

conscientemente suas tarefas. O objetivo do trabalho desenvolvido foi 

proporcionar aos alunos com dificuldades de aprendizagem a absorção de 

conhecimentos através dos fundamentos do xadrez. O estudo caracterizou-se 

do tipo descritiva exploratório. A população foi composta por todos os alunos do 

ensino Fundamental que frequentam o Colégio Estadual Diamante do Oeste - 



Ensino Fundamental e Médio, do núcleo de Toledo. A amostra foi composta por 

20 alunos, escolhidos de forma intencional, indicado pelos professores e 

coordenação pedagógica, que apresentam dificuldade de aprendizagem do 6ª e 

7ª ano do Ensino Fundamental II. O instrumento utilizado foram pareceres dos 

professores e analise do rendimento escolar através de planilha de notas. Bem 

como um questionário fechado para os alunos verificando o nível de satisfação 

dos mesmos com relação ao projeto. No desenvolvimento da intervenção foram 

realizadas diversas atividades, as quais levaram o aluno a desenvolver o 

raciocínio lógico, estimular a concentração, a criatividade, o raciocínio lógico e 

melhorar a sociabilidade. Os resultados obtidos foram muito positivos, uma vez 

que, os alunos tive 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: XADREZ COMO AUXILIO EDUCACIONAL 

Tema: Educação Física 

Palavras-chave: Raciocínio; Socialização; Inteligência; Autonomia; Xadrez. 

Resumo: Considerando a relevância do Xadrez, como instrumento que permite 

repensar estratégias,  o que enriquece a autoconfiança, já que as atividades 

enxadrísticas, além de favorecer o desenvolvimento mental, tornam-se um 

atrativo agradável à medida que os educandos passam a ser praticantes e logo 

percebem a possibilidade de progredir também nas outras disciplinas. Com isso, 

aumenta-se a motivação pessoal e escolar, pois o aluno será estimulado a 

pensar e realizar  conscientemente suas tarefas. O objetivo dessa unidade é 

proporcionar aos alunos com dificuldades de aprendizagem a absorção de 

conhecimentos através dos fundamentos do xadrez. Como primeira atividade 

junto aos alunos, será aplicado um questionário contendo questões pessoais e 

outras relacionadas ao conteúdo do xadrez, que será utilizado como pré-teste. 

O mesmo procedimento será realizado com os professores da turma; será 

elaborada uma planilha de notas e avaliação, sobre o rendimento escolar de 

cada aluno, para, no final, podermos observar o rendimento obtido ou não de 

cada aluno.  Iniciaremos as atividades práticas e teóricas do xadrez, com jogos 

pré-enxadrísticos, regras básicas, movimentos especiais, com auxílio de textos, 

TV multimídia, Internet, vídeos e organização de torneios. 

 



 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: MARIA LUCIA DA SILVA 

ORIENTADOR:  Antonio Geraldo Magalhaes Gomes Pires 

IES:  UEL 

Artigo  

Título:   A Sistematização do Conteúdo Estruturante Dança como Aspecto 

Fundante do Processo Ensino Aprendizagem 

Tema: O ensino da dança 

Palavras-chave:  Metodologia. Sistematização de Conteúdos. Dança. Cultura 

Corporal. 

Resumo:  O presente artigo incorpora a conclusão dos estudos do PDE 2012 e 

apresenta o relato de uma proposta de trabalho implementada no primeiro ano 

do Ensino Médio do Colégio Estadual Olympia de Morais Tormenta, Londrina- 

PR, que apresentou como objeto de estudo o ensino do conteúdo estruturante 

dança nas aulas de Educação Física. O projeto propiciou aos estudantes a 

apropriação de conhecimento e vivência prática da dança de forma 

sistematizada. Seguindo as orientações estabelecidas pelas DCE, para todas as 

disciplinas, o conteúdo estruturante dança apresenta-se sistematizado e seriado 

do 6° ao 9° anos. Quando se refere ao Ensino Médio, o documento apenas 

aponta quais conteúdos devem ser trabalhados ao longo dos três anos, não 

estando seriado, dando a cada escola a autonomia de escolha dos conteúdos 

que serão trabalhados. Foi considerando este cenário que propusemos a 

implementação de uma proposta de intervenção, orientada pelo objetivo central 

de construir uma proposta metodológica, que toma como aspecto norteador a 

sistematização e a seriação do ensino da dança, como possibilidade de inserção 

efetiva deste conteúdo no âmbito deste ciclo educacional. Ao propor e 

implementar uma metodologia sistematizada e seriada para o ensino da dança, 

entendemos que é possível tornar o ensino da dança real nas aulas de Educação 

Física, superando a concepção de dança como atividade lúdica ou para 

momentos comemorativos, desvinculada de seu caráter histórico social. Neste 

sentido, esta proposta metodológica procurou oportunizar a integração da dança 

de forma concreta na aula de Educação Física como manifestação social e 

cultural. 



 

Produção didático-pedagógica 

Título: A Sistematização do Conteúdo Estruturante Dança como Aspecto 

Fundante do Processo Ensino Aprendizagem 

Tema: O ensino da dança 

Palavras-chave: Metodologia; Sistematização de Conteúdos; Dança; Cultura 

Corporal. 

Resumo: Mesmo sendo a dança um conteúdo estruturante da Educação Física, 

em geral, ela não tem sido tratado como tal no ambiente educacional.  Em um 

número significativo das escolas públicas do Paraná, ela vem sendo ensinada 

de forma superficial, e mesmo assim somente nos momentos festivos e 

comemorativos sob a forma de atividade realizada com natureza de um 

espetáculo no campo do entretenimento cultural. Seguindo o encaminhamento 

estabelecido nas DCE, para todas as disciplinas, o conteúdo estruturante dança 

apresenta-se sistematizado e seriado do 6° ao 9° ano. Quando se refere ao 

Ensino Médio, o documento apenas aponta quais conteúdos devem ser 

trabalhados ao longo dos três anos, não estando seriado, dando a cada escola 

a autonomia de escolha dos conteúdos que serão trabalhados. Foi considerando 

este cenário que apresentamos nossa proposta de intervenção orientada pelo 

objetivo central de construir uma proposta metodológica que tome como aspecto 

norteador a sistematização e a seriação do ensino da dança para o Ensino 

Médio, como possibilidade de inserção efetiva deste conteúdo no âmbito deste 

ciclo educacional. Ao propor uma metodologia sistematizada e seriada para o 

ensino da dança, pretende-se tornar o ensino da dança real nas aulas de 

Educação Física, superando a concepção de dança como atividade lúdica ou 

para momentos comemorativos, desvinculada de seu caráter histórico social. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: MARIA LUCIA TAKASSE 

ORIENTADOR:  Giuliano Gomes de Assis Pimentel 

IES:  UEM 

Artigo  



Título:   A educação intercultural por meio de jogos, danças e lutas étnicas na 

formação continuada interdisciplinar dos professores 

Tema: Cultura Corporal  Pontes de Análise 

Palavras-chave:  Educação Intercultural. Escola. Etnias. Cultura corporal. 

Resumo:  RESUMO 

O povo brasileiro abriga distintas etnias devido aos imigrantes de diferentes 

países e as migrações internas, que os coloca em contato com uma grande 

variedade de características culturais. Estas diferenças estão presentes também 

na escola, a convivência com essas diversidades culturais promovem entre os 

educadores uma discussão de como diversificar as maneiras de ensino e 

aprendizagem a fim de adaptar as particularidades próprias de cada educando, 

oportunizando assim o aprendizado e valorizando e respeitando as diferenças 

de cada indivíduo. A intenção é alcançar as dimensões reflexiva e participativa 

com a pesquisa-ação. O mote deste projeto foi trabalhar com a formação 

continuada de professores priorizando como tema as diferenças culturais do 

povo brasileiro que se manifestam nas formas, de danças, jogos e lutas e outras 

maneiras de expressão. Assim sendo proporcionar aos alunos e aos professores 

as oportunidade de conhecimento e valorização das suas origens como 

brasileiros e como atores de grupos culturais específicos. Por meio deste 

convívio escolar, possibilitou a todos os participantes novos saberes e vivências 

que contribuíram para o inter e multiculturalismo entre os educados, educadores 

e a sociedade. 

 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Educação Intercultural por meio de jogos, dança e lutas étnicas na 

formação continuada interdisciplinar dos professores 

Tema: Cultura Corporal Pontes de Análise. 

Palavras-chave: Educação Intercultural. Escola. Etnias. Cultura corporal. 

Resumo: RESUMO 

O povo brasileiro abriga distintas etnias por causa de imigrantes de diferentes 

países e as migrações internas, permitindo o contato com uma grande variedade 

de características culturais. Estas diferenças estão presentes também na escola. 

A convivência com essas diferenças culturais promove entre os educadores uma 



discussão de como diversificar as maneiras de ensino e aprendizagem a fim de 

adaptar às particularidades do educando.  Valorizando e respeitando as 

diferenças, a intenção é alcançar tais dimensões reflexiva e participativa por 

meio da pesquisa-ação. Nesta Unidade Didática pretende-se trabalhar com a 

formação continuada de professores priorizando como tema as diferenças 

culturais do povo brasileiro, que também se manifestem nas formas, de danças, 

jogos e lutas e outras maneiras de expressão. Espera-se proporcionar aos 

alunos e os professores a oportunidades de conhecimento e valorização de suas 

origens como brasileiras e como participantes de grupos culturais específicos. 

Por meio deste convívio escolar, possibilitar novos saberes e vivências que 

contribuem para a intercultural idade. 

 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: MARILEIA DA FONSECA MARCELINO 

ORIENTADOR:  Vanildo Rodrigues Pereira 

IES:  UEM 

Artigo  

Título:   Psicomotricidade: intervenções lúdico / educativas no 6º ano de 

escolaridade como instrumento contribuinte do desenvolvimento psicomotor 

Tema: Convergências: os conteúdos da Educação Física e o cotidiano escolar 

Palavras-chave:  Psicomotricidade;Ensino Aprendizagem; Infância 

Resumo:  O presente projeto configura-se na abordagem da psicomotricidade 

tendo ela como uma ciência que tem como objeto de estudo o homem através 

do seu corpo em movimento e em relação ao seu mundo interno e externo. 

Entende-se, portanto, que a psicomotricidade contribui de forma relevante para 

o desenvolvimento psico-social, afetivo/emocional e cognitivo dos educandos em 

todas as faixas etárias. O objetivo do estudo foi investigar o efeito de 

intervenções lúdico-educativas centradas no desenvolvimento psicomotor de 

crianças do 6º ano, como instrumento para avaliação dos mesmos por meio da 

Escala de Desenvolvimento Motor EDM – Francisco Rosa Neto (2002) e 

comparar os desempenhos avaliados entre a situação inicial (Pré-teste) e final 

(pós-Teste). Em seguida foi proposto um programa prático com base na 



psicomotricidade. Os resultados após a aplicação do pós-teste indicaram que as 

atividades psicomotoras surtiram efeitos benéficos, tanto no nível psicomotor 

quanto no cognitivo. Assim, é possível concluir que as influências da participação 

em programas deste tipo sugerem avanços relevantes na capacidade 

psicomotora. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Psicomotricidade: intervenções lúdico / educativas no 6º ano de 

escolaridade como instrumento contribuinte do desenvolvimento psicomotor 

Tema: Convergências: os conteúdos de Educação Física e o Cotidiano Escolar 

Palavras-chave: Psicomotricidade; Ensino Aprendizagem; Infância 

Resumo: Estudos apontam que a psicomotricidade vem sendo considerada uma 

ciência que tem como objeto de estudo o homem através do seu corpo em 

movimento e em relação ao seu mundo interno e externo. Entende-se, que a 

psicomotricidade contribui de forma relevante para o desenvolvimento 

psicossocial, afetivo/emocional e cognitivo. Assim com base nos estudos 

referentes ao tema proposto, o objetivo da unidade didática com intuito de que, 

ao promover a psicomotricidade dos educandos eles possam desenvolver várias 

habilidades, como: atenção, concentração, raciocínio, organização e 

inteligência. Esses atributos são indispensáveis ao ser humano em todas as 

fases de sua vida. Será aplicada uma Escala de Desenvolvimento Motor – EDM 

(Francisco Rosa Neto), para avaliar a capacidade psicomotora dos alunos, em 

pré e pós- teste, na turma do 6º ano do ensino Fundamental, do Colégio Estadual 

D. Pedro II, de Janiópolis Pr. De posse desses dados, será realizada a prática, 

confirmando que o corpo em movimento contribui de forma significativamente 

para amenizar as dificuldades escolares de aprendizagem. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: MARISA ALBERTINA MOREL 

ORIENTADOR:  Luis Sergio Peres 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  



Título:   O JOGO DO XADREZ: UM ALIADO NO PROCESSO ENSINO-

APRENDIZAGEM 

Tema: Jogo de Xadrez na escola 

Palavras-chave:  Escola, Raciocínio, Inteligência, Xadrez. 

Resumo:  Uma das metas dos professores de Educação Física na escola, 

destaca-se pelo desenvolvimento de atividades que torne a disciplina algo 

prazeroso e interessante, visando assim um espírito de união e trabalho em 

grupo, onde o esporte torna-se uma ferramenta para auxiliar no ensino 

aprendizagem de forma interdisciplinar. Neste sentido este projeto de 

intervenção tem por objetivo principal desenvolver o jogo de xadrez como 

ferramenta pedagógica na melhoria do rendimento escolar de forma 

interdisciplinar. O mesmo caracteriza-se como uma pesquisa de campo 

descritiva exploratória participativa. A população para o referido estudo será 

composta por todos os alunos do ensino Fundamental do 6ª ao 9ª ano do período 

matutino, que frequentam o Colégio Estadual Presidente Roosevelt do município 

de Guaíra - Paraná, núcleo de Toledo. A amostra para o referido estudo será 

composta por 20 alunos, escolhidos de forma intencional, indicado pelos 

professores e coordenação pedagógica, que apresentam dificuldade de 

aprendizagem, onde será encaminhado convites para participação. O 

instrumento utilizado no estudo serão pareceres dos professores e analise do 

rendimento escolar através de planilha de notas. Bem como um questionário 

fechado para os alunos verificando o nível de satisfação dos mesmos com 

relação ao projeto, onde pretende verificar se ocorreu sensibilização por parte 

dos alunos da importância do jogo do xadrez para seu desenvolvimento após a 

aplicação da intervenção, se ocorreu melhorias no rendimento escolar dos 

alunos com relação a notas e ponto de vista dos professores. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: O Jogo de Xadrez: Um aliado no ensino-aprendizagem 

Tema: Unidade didática 

Palavras-chave: Racíocinio, aprendizagem e interdisciplinariedade 

Resumo: Esta Unidade Didática tem como objetivo mostrar como o xadrez pode 

auxiliar no processo de aprendizagem de forma interdisciplinar. Assim, a mesma 

será dividida em 04 Unidades sendo: Na Primeira aborda-se o conhecimento do 



xadrez com suas origens, sua evolução, sua história e trabalha-se um filme no 

qual a personagem principal, através do xadrez, reflete seus conceitos e ideais 

sobre seu pai. Na Segunda Unidade são citadas as características do jogo, 

sendo que as atividades usadas são a confecção e construção do tabuleiro e 

peças. Assim como as movimentações, aberturas e jogadas alternativas. Na 

Terceira Unidade aborda-se o xadrez trabalhado nas escolas, com atividades 

relacionadas à interdisciplinaridade e os jogos enxadrísticos, como recurso  

pedagógico para ensinar o esporte. Na Quarta Unidade a atividade abordada foi 

o jogo de forma lúdica, simples e objetiva em torneio de xadrez para demonstrar 

assim a evolução, concentração, raciocínio, atenção e autocontrole do aluno. 

Será feito um torneio entre pais, professores e alunos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: MARLISE MONICA ARAUJO 

ORIENTADOR:  Marcelo Silva da Silva 

IES:  UFPR 

Artigo  

Título:   Uma Proposta de Intervenção Pedagógica nas aulas de Educação 

Física da EJA: relato de uma experiência. 

Tema: A Educação Fisica na Educação de Jovens e Adultos 

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

Corporais; Atividades Físicas e de Lazer. 

Resumo:  A problemática central desse trabalho foi verificar qual a contribuição 

das práticas corporais para os alunos do CEEBJA no sentido de articular os 

conhecimentos relacionados à disciplina de Educação Física na construção da 

identidade social e na melhora do bem estar desses educandos para além do 

espaço escolar. O cenário apresentado perpassa pelos fundamentos 

metodológicos abordados pelas Diretrizes Curriculares Estaduais da Educação 

Básica para a Educação Física (2007) e Diretrizes Curriculares da Educação de 

Jovens e Adultos (2006) do Estado do Paraná, descrevendo de uma maneira 

breve os conteúdos e os elementos articuladores, além do perfil que caracteriza 

o educando da EJA (educação de jovens e adultos). Num segundo momento 

apresentamos a Unidade Didática elaborada para a Intervenção Pedagógica das 



aulas de Educação Física para os alunos do Ensino Médio do CEEBJA, no intuito 

de refletir sobre as aulas de Educação Física e oportunizar vivências corporais 

para esses alunos. Além do relato do GTR (grupo de trabalho em rede), realizado 

com os professores da Rede Pública Estadual do Paraná no total de 15 

participantes. Nesse contexto, abrem-se possibilidades de repensar o significado 

da Educação Física na modalidade de ensino EJA, na qual os educandos 

possam adquirir hábitos saudáveis por meio da prática de atividades físicas 

oportunizando, dessa forma, uma melhoria no seu bem-estar para além dos 

muros da escola. 

 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Possibilidades de Intervenção Pedagógica nas aulas de Educação Física 

em um CEEBJA em Curitiba-PR. 

Tema: A Educação Fisica na Educação de Jovens e Adultos 

Palavras-chave: Educação Física, Educação de jovens e adultos, Práticas 

Corporais 

Resumo: A problemática central deste projeto é verificar qual a contribuição das 

práticas corporais para os alunos do CEEBJA no sentido de articular os 

conhecimentos relacionados à disciplina de Educação Física na construção da 

identidade social e na melhora do bem estar desses educandos para além do 

espaço escolar. O cenário apresentado perpassa pelos fundamentos 

metodológicos abordados pelas Diretrizes Curriculares Estaduais da Educação 

Básica para a Educação Física (2007) e Diretrizes Curriculares da Educação de 

Jovens e Adultos (2006) do Estado do Paraná, descrevendo os conteúdos e os 

elementos articuladores, além do perfil que caracteriza o educando da EJA 

(educação de jovens e adultos). Com base nos objetivos desse Projeto de 

Intervenção, é necessário articular os dados levantados no espaço escolar 

CEEBJA, no intuito de refletir sobre as aulas de Educação Física e oportunizar 

vivências corporais para esses alunos. Nesse contexto, abrem-se possibilidades 

de repensar o significado da Educação Física na modalidade de ensino EJA, na 

qual os educandos possam adquirir hábitos saudáveis por meio da prática de 

atividades físicas oportunizando, dessa forma, uma melhoria no seu bem-estar 

para além dos muros da escola. 



 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: MEIRE BARBIERI FERREIRA 

ORIENTADOR:  Heres Faria Ferreira dos Reis 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  

Título:   Mudando aos olhos de um professor: Indisciplina, Comportamento ou 

Afetividade 

Tema: Convergências: Os conteúdos de Educação Física e o Cotidiano Escolar 

Palavras-chave:  Afetividade; Indisciplina; Educação Física 

Resumo:  A questão da disciplina e suas implicações no âmbito educacional 

constituem-se ao longo dos anos, alvo de preocupação para os educadores, 

sobretudo nas relações interpessoais conflituosas, que geram a violência, 

prejudica a convivência humana e o relacionamento dos indivíduos, de forma 

harmoniosa, fator indispensável para favorecer a prática docente e o 

desenvolvimento do aluno de forma integral, nesse sentido enfatiza-se um 

entendimento acerca da temática para direcionar melhor as ações da escola. As 

atividades desenvolvidas consoante a proposta da Unidade Didática,  cujos  

resultados  foram  discorridos  neste  artigo  demonstraram  que a indisciplina, 

comportamento e afetividade relacionam-se entre si e que família e escola 

devem atuar juntas para o aprimoramento do cenário. Não somente família e 

escola, mas em um contexto mais amplo, cabendo trabalhar as diversas 

disciplinas dentro da escola em conjunto com a Educação Física, buscando um 

fim comum. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Aos olhos de um professor: indisciplina, comportamento ou afetividade 

Tema: Convergências: Os conteúdos de Educação Física e o Cotidiano Escolar 

Palavras-chave: Afetividade; Indisciplina; Educação Física. 

Resumo: Atualmente, a escola tem um papel crucial na formação e educação 

do indivíduo; esse processo não assiste somente à instituição, devendo  iniciar 

no cerne familiar. A grande questão, é que na maioria das vezes, os pais 

transferem  a educação dos filhos à escola, e o aluno chega à instituição com 



poucos valores comportamentais positivos, valores estes relevantes para o 

processo de socialização, resultando em  indisciplina no âmbito escolar, 

condição que compromete a prática pedagógica do docente e o desenvolvimento 

do aluno. Diante dessa circunstância, é necessária uma análise desse contexto 

no sentido de identificar as causas e consequências da indisciplina nas escolas, 

cujos comportamentos dos alunos vêm desafiando a rotina dos docentes na 

prática pedagógica, implicando em prejuízo de suas dinâmicas,  afetando sua 

saúde, uma vez que não conseguem controlar a violência dentro e fora das 

escolas. O objetivo principal do projeto é dinamizar a disciplina de Educação 

Física e proporcionar maior participação e socialização do aluno no processo de 

aprendizagem por meio da real efetivação da disciplina em sala de aula. A 

metodologia utilizada é a observação da realidade, criando subsídios para que o 

autor tenha elementos suficientes e  elabore uma concepção subjetiva em 

relação ao projeto em questão. 

 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: MIRIAM REGINA BARROTTO DO CARMO 

ORIENTADOR:  Marcelo Romanzini 

IES:  UEL 

Artigo  

Título:   Corfebol (Korfball – bola ao cesto): uma proposta para minimizar os 

conflitos entre gêneros nas aulas de Educação Física 

Tema: Educação Física Convergências: Os Conteúdos da Educação Física e o 

Cotidiano Escolar: O encontro da Educação Física com as questões: Gênero e 

sexualidade 

Palavras-chave:  Conflitos; Gêneros; Corfebol; Cooperação. 

Resumo:  O estudo realizado teve como objetivo identificar as possíveis causas 

dos conflitos entre gêneros nas aulas de Educação Física, bem como promover 

momentos de reflexões a respeito de divergências, buscando estratégias e 

possibilidades de aplicação do princípio da cooperação e da inclusão que integre 

alunos e alunas no ensino-aprendizagem do conteúdo Esporte, mais 

especificamente o Corfebol: um esporte originalmente misto onde meninos e 



meninas jogam em nível de igualdade. Caracterizou-se como um estudo 

descritivo, tendo como instrumento de coleta de dados relatos individuais e de 

grupos formados por alunos e alunas após as práticas propostas e observações 

da professora de como acontecia a integração entre gêneros durante o processo 

de ensino aprendizagem da Implementação do Projeto de Intervenção 

Pedagógica para turma do 9º ano “C” do período matutino do Colégio Estadual 

Benedita Rosa Rezende. Concluiu-se que as atividades competitivas são 

seletivas e discriminam tanto meninas quanto meninos menos habilidosos. As 

atividades cooperativas promovem um trabalho em conjunto permitindo a 

integração de meninos e meninas sem preconceitos. As construções sociais 

para gêneros ainda demonstram que a criação e a sociedade na qual estão 

inseridos, separam coisas de meninos e meninas e relegam à mulher ainda a 

uma condição de inferioridade. O Corfebol revelou-se uma proposta viável para 

integrar meninos e meninas e combater conflitos e discriminações entre gêneros 

em aulas de Educação Física. A competição de Corfebol demonstrou que é 

possível integrar para competir e combater os preconceitos e as discriminações 

que muitas vezes promovem conflitos entre gêneros. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: CORFEBOL (KORFBALL – BOLA AO CESTO): uma proposta para 

minimizar os conflitos entre gêneros nas aulas de Educação Física 

Tema: Educação Física Convergências: os conteúdos da Educação Física e o 

Cotidiano Escolar 

Palavras-chave: Gêneros; Conflitos; Corfebol; Integração 

Resumo: Os conflitos entre meninas e meninos durante as aulas da Educação 

Física na escola é um bom exemplo para que questões como discriminação e 

desigualdade entre gêneros possam ser discutidas, reconhecendo a ampliação 

da diversidade nas relações sociais. É relevante a observação de que a co-

educação nem sempre é garantida e que as atividades propostas muitas vezes 

fortalecem a reprodução de comportamentos de uma sociedade sexista. Esta 

unidade didática objetiva um trabalho co-educativo. Conta com uma apostila 

elaborada para alunos e alunas com conteúdos e recursos pedagógicos 

contemplando textos, vídeos, discussões, reflexões e momentos onde desafios 

e estratégias são pensados para que meninos e meninas possam se integrar e 



construir sua aprendizagem num processo colaborativo. Propõe: jogos 

competitivos e cooperativos, discussões de gêneros, reflexões sobre diferenças 

e desigualdades sociais e apresenta um esporte chamado Corfebol (Korfball - 

bola ao cesto), onde meninos e meninas obrigatoriamente fazem parte de uma 

mesma equipe jogando em igualdade de condições. Busca especialmente 

verificar por meio da prática esportiva do Corfebol, como se dá a integração entre 

meninas e meninos durante as aulas de Educação Física. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: NADIA LUCIA GALBIATTI 

ORIENTADOR:  Ieda Parra Barbosa Rinaldi 

IES:  UEM 

Artigo  

Título:   DESPERTANDO O INTERESSE PELA DANÇA NA ESCOLA 

Tema: EDUCAÇÃO FÍSICA 

Palavras-chave:  corpo; ritmo; dança; educação 

Resumo:  Este artigo consiste no relato da intervenção pedagógica na escola. 

Teve como objetivo despertar o interesse pela dança na escola como conteúdo 

estruturante, contribuir na formação de uma atitude crítica perante a cultural 

corporal, valorizando o processo histórico e a construção do conhecimento pelo 

aluno, por meio da dança, vivenciando e experimentando esta sensação de 

alegria e prazer, possibilitando a superação dos limites, do domínio do corpo, da 

consciência corporal, estabelecendo noções críticas e reflexivas do contexto em 

que a dança está inserida, bem como sua importância como atividade física para  

a saúde. Salientando que a proposta em questão visou conscientizar os 

educando da importância da dança, trazendo sua experiência e transformando 

a teorização em algo prático e vivo dentro da escola, enfocando a pluralidade 

cultural que permeia os diferentes ritmos da nossa cultura, estimulando os alunos 

para que por meio das aulas de Educação física, com propostas diferenciadas e 

prazerosas, desenvolva-se o gosto pela dança. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Despertando o Interesse pela Dança na Escola 



Tema: Dançando na Escola 

Palavras-chave: Corpo; ritmo; dança; educação 

Resumo: Essa proposta busca uma prática pedagógica, na qual o aluno poderá 

dançar na escola, compreendendo este conteúdo como instrumento pedagógico 

para descobrir suas habilidades, agilidades e ritmo, além de provocar o repensar 

do preconceito. A dança como componente curricular da educação física pode 

contribuir na formação de uma atitude crítica perante a cultural corporal, 

valorizando o processo histórico e a construção do conhecimento pelo aluno. 

Assim, pretende-se estimular o gosto por dançar na escola, vivenciando e 

experimentando esta sensação de alegria e prazer, possibilitando a superação 

dos limites, do domínio do corpo, da consciência corporal, estabelecendo noções 

críticas e reflexivas do contexto em que a dança está inserida, bem como sua 

importância como atividade física para nossa saúde. Ainda vale salientar que a 

proposta em questão visa conscientizar os educando da importância da dança, 

trazendo sua experiência e transformando a teorização em algo prático e vivo 

dentro da escola. Nesse sentido, pretendemos que a dança faça parte do dia a 

dia da escola, devendo ser trabalhada de forma sistematizada, enfocando a 

pluralidade cultural que permeia os diferentes ritmos da nossa cultura, 

estimulando os alunos para que por meio das aulas de Educação física, com 

propostas diferenciadas e prazerosas, desenvolva-se o gosto pela dança. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: NADIR FERREIRA DE OLIVEIRA PESSATTO 

ORIENTADOR:  Veronica Volski 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  

Título:   Xadrez, ludicidade e educação de jovens e adultos possibilidades de 

análise 

Tema: Cultura Corporal Pontes de Análise 

Palavras-chave:  Cultura Corporal, Jogos e Brincadeiras, Lúdico, Xadrez. 

Resumo:  Percebe-se que dentre os problemas de aprendizagem enfrentados  

no cotidiano escolar encontram-se as dificuldades dos alunos em ler, interpretar, 

produzir textos e solucionar problemas nas diversas disciplinas da grade 



curricular.  Nesse sentido, a prática de xadrez pode ser considerada como uma 

importante ferramenta na construção do conhecimento. Quando aplicada de 

maneira lúdica se torna prazerosa, favorecendo o desenvolvimento intelectual. 

Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi demonstrar, através da prática do jogo 

de xadrez de forma lúdica, a importância e a influência nas atividades 

intelectuais. O público alvo foram alunos do Centro Estadual de Educação Básica 

para Jovens e Adultos de Quedas do Iguaçu. Para fundamentar este estudo 

optou-se pela pesquisa bibliográfica e pesquisa-ação, através de observação 

direta e relato dos alunos. Uma unidade didática foi elaborada e suas atividades 

executadas no primeiro semestre de 2013, com aulas teóricas e práticas. 

Percebeu-se que a maioria dos alunos desconhecia as regras do xadrez e 

relataram de forma positiva as atividades lúdicas de aprendizagem. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: A prática do xadrez de forma lúdica para alunos do Centro Estadual de 

Educação Básica de Jovens e Adultos de Quedas do Iguaçu, Paraná. 

Tema: Cultura Corporal Pontes de Análise 

Palavras-chave: Cultura corporal; jogos e brincadeiras; lúdico; xadrez. 

Resumo: A prática de xadrez pode ser considerada como importante ferramenta 

na construção do conhecimento. Quando aplicada de maneira lúdica se torna 

prazerosa, ferramenta riquíssima para exercitar a mente, favorecendo o 

desenvolvimento intelectual. Assim, o objetivo geral desse estudo é demonstrar, 

através da prática do jogo de xadrez de forma lúdica, a importância e a influência 

nas atividades intelectuais para alunos do Centro Estadual de Educação Básica 

de Jovens e Adultos de Quedas do Iguaçu. Para fundamentar esta Produção 

Didático Pedagógica, optou-se pela pesquisa bibliográfica e pesquisa-ação, no 

Ensino Fundamental. O instrumento utilizado para elaboração desse  Unidade 

Didática será feito através de observação direta, atividades pedagógicas e relato 

dos alunos. O presente material ficará disponível a todos os profissionais 

interessados da área da educação, de maneira especial aos professores de 

Educação Física. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 



PROFESSOR PDE: NAIR BALDESSAR TEIXEIRA 

ORIENTADOR:  Eneida Maria Troller Conte 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  

Título:   Orientação Alimentar e Atividade Física na Prevenção da Obesidade 

Tema: Hábitos de Alimentação,Atividade Física e Prevenção da Obesidade 

Palavras-chave:  Alimentaçao; Atividade Física; obesidade; 

Resumo:  Este artigo propõe em relatar o trabalho desenvolvido junto aos alunos 

do 1º ano do Ensino Médio por Blocos do Colégio Estadual Guilherme de 

Almeida de Santa Izabel do Oeste- Pr. O objetivo deste estudo foi de diagnosticar 

os hábitos alimentares dos adolescentes com a finalidade de sensibilizá-los para 

uma prática saudável em relação à alimentação e atividade física no controle da 

obesidade.  O trabalho foi realizado de forma investigatória e descritiva, 

diagnosticando a prevalência da obesidade através do índice de massa corporal 

(IMC), orientação alimentar onde os alunos relataram através da construção da 

sua própria pirâmide alimentar, o seus hábitos alimentares. Foram propostas 

várias formas de ocupar o tempo livre com atividades físicas, proporcionando 

momentos prazerosos de lazer. Incentivando-os para uma mudança de condutas 

melhorando assim o bem estarem dos adolescentes. Concluiu-se que a 

metodologia foi eficaz contribuindo para uma mudança de hábitos alimentares, 

despertando o interesse pela prática regular de atividades físicas, a fim de uma 

melhor qualidade de vida dos adolescentes. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Orientação Alimentar e Atividade Física na Prevenção da Obesidade 

Tema: Hábitos de Alimentação,Atividade Física e Prevenção da Obesidade 

Palavras-chave: Alimentaçao; Atividade Física; obesidade; 

Resumo: O Projeto de Intervenção pedagógica sobre Orientação Alimentar e 

Atividade Física na Prevenção da Obesidade tem como objetivo discutir no 

espaço escolar sobre os benefícios de um estilo de vida saudável, a fim de 

melhorar sua qualidade de vida,  evitando vários problemas que a má 

alimentação  e a falta de atividade física pode ocasionar. 

 Este trabalho oportunizará um grupo de alunos voluntários do Colégio Estadual 

Guilherme de Almeida, Ensino Médio, onde farão estudo e debate dos temas  



Alimentação Saudável e importância da Atividade Física, coletas de dados 

através de instrumento adequado para obter informações sobre o 

comportamento alimentar e hábitos de atividades físicas dos escolares. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: NEIDE APARECIDA MARTINS FONTANA 

ORIENTADOR:  VANIA DE FATIMA MATIAS DE SOUZA 

IES:  UEM 

Artigo  

Título:   Educação Física no Ensino Médio: uma análise reflexiva acerca da 

qualidade de vida. 

Tema: Contribuições da Educação Física para a melhoria da qualidade de vida 

dos escolares do Ensino Médio do município de Campo Mourão: reflexão acerca 

da prática. 

Palavras-chave:  Qualidade de vida. Atividade física. Escolares. 

Resumo:  A pesquisa realizada objetiva analisar a influência das aulas de 

Educação Física na orientação aos escolares do Ensino Médio do Centro 

Estadual de Educação Básica para Jovens Adultos de Campo Mourão - PR 

(CEEBJACAM) acerca da importância das aulas de Educação Física na melhoria 

da sua qualidade de vida. Como instrumento para coleta dos dados, aplicou-se 

o questionário de Atividades Físicas Habituais (NAHAS, 2010b, p.52). As ações 

didático-pedagógicas pautaram-se nos conteúdos teórico-práticos relacionados 

às vivências e experimentações motoras tendo como princípio os esportes 

coletivos (futebol de salão e voleibol). As ações propostas desencadearam e 

resultaram em um trabalho organizado e sistematizado dos conteúdos cujos 

resultados serão demonstrados por meio de gráficos nas aulas de Educação 

Física. Caracterizada como sendo uma metodologia, constou de pesquisa 

descritiva implementada na organização coletiva do Centro com seis horas/aulas 

semanais, e da elaboração de material didático: textos, pesquisas, debates, 

seminários, vídeos entre outros. Foram desenvolvidos por meio de quatro ações 

num total de trinta e duas horas/aulas. Os resultados foram pautados na 

aplicação, análise e avaliação do questionário, por meio do qual os estudantes 

compreenderam quais atividades seriam possíveis inserir no seu cotidiano. Após 



orientações e estudos, obteve-se um resultado satisfatório, isto é, cerca de 80% 

dos escolares incluíram atividades físicas em sua rotina. Conclui-se que as 

experiências de vida dos jovens e adultos somados ao conhecimento científico 

culminaram na aprendizagem e mudanças de hábitos significativas. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Educação Física no Ensino Médio: uma análise reflexiva acerca da 

qualidade de vida. 

Tema: Contribuições da Educação Física para a melhoria da qualidade de vida 

dos escolares do Ensino Médio do município de Campo Mourão: reflexão acerca 

da prática. 

Palavras-chave: Qualidade de vida, atividade física, Educação Física, 

escolares. 

Resumo: O século XXI com toda tecnologia e a comodidade, incentiva e 

proporciona hábitos sedentários tornando a prática de atividade física inexistente 

em quase toda a população. Dessa maneira, a contribuição das aulas de 

Educação Física exerce uma das tarefas educacionais de suma importância para 

os escolares do Ensino Médio do Centro Estadual de Educação Básica para 

Jovens Adultos e Idosos (CEEBJA) do município de Campo Mourão-Pr. Esse 

projeto tem por objetivo investigar a influência das aulas para a melhoria da 

qualidade de vida dos escolares, e será desenvolvido por meio de aulas práticas 

e teóricas sistematizadas e aplicação do Questionário de Atividades Físicas 

Habituais. Esse questionário, na versão curta, será realizado no início e final da 

intervenção pedagógica no primeiro semestre de 2013. A presente pesquisa 

fundamenta-se em concepções teóricas dos autores Markus Vinícius Nahas 

(2006a e 2010b), Dartagnan Pinto Guedes (1998), e Joana Elisabete Ribeiro 

Pinto Guedes, (1998) visto que esses autores abordam assuntos relacionados à 

prática de atividade física e qualidade de vida, norteando os parâmetros de 

desenvolvimento dessa pesquisa. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: NEUDI ANTONIO ZENATTI 

ORIENTADOR:  ARESTIDES PEREIRA DA SILVA JUNIOR 



IES:  UNIOESTE 

Artigo  

Título:   HANDEBOL ESCOLAR: uma proposta pedagógica para as aulas de 

Educação Física no Ensino Fundamental 

Tema: HANDEBOL ESCOLAR 

Palavras-chave:  Educação Física; Esporte; Handebol Escolar; Jogos; 

Fundamentos. 

Resumo:  O objetivo deste artigo é apresentar o relato de experiência de uma 

proposta pedagógica para o ensino do handebol nas aulas de Educação Física 

no Ensino Fundamental. O projeto foi desenvolvido no Colégio Estadual Padre 

Pedro Canísio Henz – EFEM, com as turmas do 9º ano, e professores da rede, 

tendo como finalidade resgatar o conteúdo de handebol no dia-a-dia da sala de 

aula. O desenvolvimento do projeto se deu em três momentos: Primeiro - 

destinado à realização de pesquisa com professores por meio de uma entrevista 

aberta sobre a prática pedagógica do handebol; Segundo - destinado à 

elaboração de material didático de handebol, em forma de apostila para ser 

desenvolvido com os alunos e professores; Terceiro – realização das atividades 

práticas relacionadas ao handebol escolar com os alunos. Diante desta proposta 

apresentada aos alunos e professores da rede constatou-se de forma nítida que 

a modalidade é bem aceita dentro do âmbito escolar, já que os mesmos 

apresentaram uma participação expressiva, com grande empenho e 

desenvoltura. Por meio da aplicação deste projeto foi possível apresentar para 

alunos e professores possibilidades diversificadas de aplicação do ensino do 

handebol no Ensino Fundamental. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Handebol Escolar: uma proposta pedagógica para as aula de Educação 

Física no Ensino Fundamental 

Tema: HANDEBOL ESCOLAR 

Palavras-chave: Handebol Escolar; Fundamentos; Jogos; Conteúdos. 

Resumo: O handebol representa um importante instrumento para o 

desenvolvimento das capacidades coordenativas de seus praticantes, o que 

contribui para o desenvolvimento das diferentes habilidades do aluno. Também 

estimula a aquisição das habilidades motoras fundamentais no processo de 



socialização do indivíduo. Além disso, a modalidade estimula a tomada de 

decisão, o cumprimento de regras, além das noções espaciais e de espaço de 

jogo. No entanto, por inúmeros fatores este conteúdo é pouco trabalhado nas 

aulas de Educação Física, dentre eles os principais são: a falta de conhecimento 

dos professores sobre a modalidade; a cultura do futebol e futsal; a resistência 

dos alunos. 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 do conteúdo handebol que possam ser 

trabalhadas nas aulas de Educação Física do Ensino Fundamental. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: NILDA ANTONIA DA SILVA 

ORIENTADOR:  Vanildo Rodrigues Pereira 

IES:  UEM 

Artigo  

Título:   O xadrez como instrumento minimizador do Transtorno de Déficit de 

Atenção 

Tema: Convergencias: os conteudos da educação física e o cotidiano escolar 

Palavras-chave:  Xadrez Escolar; Transtorno de Déficit de Atenção; Instrumento 

Pedagógico 

Resumo:  Este artigo tem o objetivo de analisar o jogo de xadrez como uma 

ferramenta pedagógica que pode contribuir no processo de ensino e 

aprendizagem dos alunos com Transtorno de Déficit de Atenção. A Educação 

Física é uma área de conhecimento que precisa estar interligada com as demais 

disciplinas do contexto escolar, promovendo uma interdisciplinaridade capaz de 

despertar o interesse do aluno pela vida escolar.  O problema que norteia este 

trabalho é se o xadrez, como recurso pedagógico, auxiliaria no desenvolvimento 

das capacidades cognitivas centradas na atenção (raciocínio lógico, atenção e 

concentração) dos alunos com Transtorno de Déficit de Atenção, alcançando 

avanços no processo de aprendizagem. A amostra pesquisada contou com vinte 

alunos, do sexo feminino e masculino, entre as idades de 10 a 12 anos. Foi 

estruturado um programa de xadrez com características de iniciação com vistas 

a estimular o desenvolvimento da atenção e concentração. Esse programa foi 



desenvolvido em 32 aulas. O instrumento para avaliar as capacidades de 

atenção e concentração foram os laudos médicos e/ou psicológicos e pareceres 

preenchidos pelos professores da sala regular. Os resultados indicaram que 

todos os alunos que participaram do projeto foram favorecidos em seu 

comportamento. Assim, evidenciaram uma minimização dos problemas 

provenientes do Transtorno de Déficit de Atenção e melhora do desempenho 

escolar. Pode-se concluir que, a prática do xadrez na escola, oferecido a alunos 

com TDA, pode se constituir em forte estratégia para desenvolver a atenção e a 

concentração, e conseqüentemente promover uma melhora no processo de 

aprendizagem de alunos com Transtorno de Déficit de Atenção. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: O xadrez como instrumento minimizador do Transtorno de Déficit de 

Atenção 

Tema: Convergencias: os conteudos da educação física e o cotidiano escolar 

Palavras-chave: Xadrez Escolar; Transtorno de Déficit de Atenção; Instrumento 

Pedagógico 

Resumo: Este projeto de intervenção pedagógica tem o objetivo de analisar o 

jogo de xadrez como uma ferramenta pedagógica que pode contribuir no 

processo de ensino e aprendizagem dos alunos com Transtorno de Déficit de 

Atenção. A Educação Física é uma área de conhecimento que precisa estar 

interligada com as demais disciplinas do contexto escolar, promovendo uma 

interdisciplinaridade capaz de despertar o interesse do aluno pela vida escolar.   

Na Educação Física há uma variedade de conteúdos a ser ensinados e 

instrumentos a serem trabalhados com a finalidade de promover a aprendizagem 

do aluno e auxiliar na superação de suas dificuldades. O problema que norteia 

este trabalho e que buscarei responder é se o xadrez, como recurso pedagógico, 

auxiliaria no desenvolvimento das capacidades cognitivas centradas na atenção 

(raciocínio lógico, atenção e concentração) dos alunos com Transtorno de Déficit 

de Atenção, alcançando avanços no processo de aprendizagem. Nos 

estabelecimentos de ensino temos percebido alunos com grande dificuldade no 

que diz respeito à atenção e concentração. Muitos alunos possuem diagnóstico 

de Transtorno de Déficit de Atenção e apresentam baixo rendimento escolar. Por 

ser o xadrez um jogo que estimula e desenvolve a atenção e a concentração, 



vemos como importante utilizar este como ferramenta pedagógica para trabalhar 

com alunos com dificuldades de concentração, buscando proporcionar avanços 

que contribuam para uma melhora na capacidade de atenção e, 

conseqüentemente no processo de aprendizagem de crianças com Transtorno 

de Déficit de Atenção. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: NOEMI APARECIDA DRANSKI 

ORIENTADOR:  Marco Antonio Salles Rosa 

IES:  UEPG 

Artigo  

Título:   Problemas Posturais 

Tema: Estudos bibliográficos para orientações sobre a boa postura 

Palavras-chave:  Postura; hábitos posturais; exercícios físicos. 

Resumo:  Na literatura encontram-se vários estudos dos problemas que a má 

postura pode trazer aos indivíduos. Dentre eles, pode-se observar: a Lordose, a 

Cifose e Escoliose. A interferência das posturas inadequadas dos indivíduos é 

um dos fatores que podem contribuir para o desenvolvimento das alterações 

posturais, que são percebidas em parte dos educandos. Interferência essa 

provocada, entre outros fatores, por permanecerem sentados no ambiente 

escolar durante várias horas do dia e, muitas vezes, em posições inadequadas 

ou ainda pelo excesso de peso do material escolar carregado diariamente. 

Considerando-se os fatores mencionados, este projeto tem por objetivo o estudo 

sobre a interferência das posturas inadequadas no decorrer de sua vida 

estudantil. O desenvolvimento desse estudo deu-se num Colégio da Rede 

Pública Estadual , no município de Ponta Grossa, Paraná e foi direcionado à 

alunos de ambos os sexos, do 3º ano do Ensino Médio. O caminho seguido foi 

primeiramente, um estudo bibliográfico sobre os desvios posturais e num 

segundo momento foram sugeridos exercícios físicos e informações sobre as 

normas e condutas posturais nas suas atividades escolares. Estas atividades 

desenvolvidas  contribuirão para a melhoria e/ou manutenção de uma boa 

postura e a aquisição de hábitos saudáveis para uma melhoria na qualidade de 

vida. 



 

Produção didático-pedagógica 

Título: Problemas Posturais 

Tema: Estudos bibliográficos para orientações e entendimento sobre a boa 

postura. 

Palavras-chave: Postura; hábitos posturais; exercícios físicos. 

Resumo: Na literatura encontram-se vários estudos dos problemas que a má 

postura pode trazer aos indivíduos. Dentre eles pode-se observar: a Lordose, a 

Cifose e a Escoliose. A interferência das posturas inadequadas dos indivíduos é 

um dos fatores que podem contribuir para o desenvolvimento das alterações 

posturais que são percebidas em parte dos educandos. 

Os fatores que podem causar problemas posturais em indivíduos pode ter seu 

início na infância e consolidação na adolescência, devido aos maus hábitos 

posturais do cotidiano, ou durante o período escolar. A partir deste comentário, 

justifico a importância da realização de um trabalho educacional dando enfase a 

importância da boa postura para a melhoria da saúde e qualidade de vida dos 

educandos. 

 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: OSCAR DA SILVA 

ORIENTADOR:  Fabio Mucio Stinghen 

IES:  UTFPR 

Artigo  

Título:   A UTILIZAÇÃO DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM (OA) NA 

EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR EM TURMAS DO 7º ANO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL NA APRENDIZAGEM DA MODALIDADE BASQUETEBOL 

Tema: Objetos de Aprendizagem 

Palavras-chave:  Basquetebol; Objetos de Aprendizagem; Diferenças Culturais; 

Educação Física Escolar 

Resumo:  Este estudo tem como objetivo investigar o ensino dos fundamentos 

do basquetebol em turmas do 7º ano do Ensino Fundamental, mediado pela 

utilização de Objeto de Aprendizagem que são recursos digitais que visam 



auxiliar a aprendizagem. A importância do presente trabalho diz respeito a 

necessidade em fundamentar os estudos sobre as tecnologias educacionais e 

pesquisas sobre práticas pedagógicas para que subsidiem o maior número de 

profissionais da educação a utilizarem os recursos digitais, reconhecendo o seu 

potencial pedagógico.  A mediação destes recursos em conjunto com as 

vivências corporais auxiliam as ações pedagógicas específicas como a reflexão 

sobre as diferenças culturais e preconceito, tendo como ponto de partida o 

esporte. A pesquisa mostra que a utilização de objetos de aprendizagem na 

Educação Física Escolar é um campo ainda para ser explorado e que a 

preocupação excessiva por parte do professor em fragmentar suas atividades é 

irrelevante. Se o plano de trabalho docente estiver organizados e bem definidos 

os objetivos que atendam seu público-alvo, a exploração intuitiva do objeto de 

aprendizagem não deve ser descartado. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: A Utilização de Objetos de Aprendizagem na Educação Física Escolar 

para alunos do 7º ano do Ensino Fundamental na aprendizagem do Basquetebol 

Tema: Objetos de Aprendizagem e ensino de Educação Física Escolar 

Palavras-chave: Objetos de Aprendizagem; Tecnologias Educacionais; 

Educação Física; Basquetebol; Diversidade Cultural 

Resumo: Este estudo tem como objetivo investigar o ensino dos fundamentos 

do basquetebol em turmas do 7º ano do Ensino Fundamental, mediado pela 

utilização de Objeto de Aprendizagem que são recursos digitais que visam 

auxiliar a aprendizagem. A importância do presente trabalho diz respeito a 

necessidade em fundamentar os estudos sobre as tecnologias educacionais e 

pesquisas sobre práticas pedagógicas para que subsidiem o maior número de 

profissionais da educação a utilizarem os recursos digitais, reconhecendo o seu 

potencial pedagógico.  A mediação destes recursos em conjunto com as 

vivências corporais auxiliam as ações pedagógicas de intervenção. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: OTAVIO CESAR LANDIM 

ORIENTADOR:  Dourivaldo Teixeira 



IES:  UEM 

Artigo  

Título:   Os Jogos Cooperativos como Estratégia de Ensino e Aprendizagem do 

Conteúdo Futsal Relacionando Jogos com Esporte 

Tema: Cultura Corporal Pontes de Análise 

Palavras-chave:  jogo, jogos cooperatiovos e futsal. 

Resumo:  Apesar de que os jogos cooperativos, ser um conteúdo ainda novo na 

Educação Física, os alunos puderam vivenciar momentos em que os objetivos 

que se propunham a realizar, eram praticados com satisfação e alegria, pois os 

resultados eram alcançados, conseguindo assimilar o que os jogos cooperativos 

juntamente com o futsal puderam proporcionar, e mesmo com situações  onde a 

competição é uma questão constante, nos meios onde vivem e na sociedade em 

geral, puderam vivenciar e realizar atividades em que todos chegavam ao 

objetivo proposto. Nos resultados foi visto que os alunos melhoraram o seu 

ensino aprendizagem nos conteúdos que foram trabalhados durante o projeto, 

além da participação de todos nas atividades que foram desenvolvidas, mesmo 

que início do projeto houve um certa, resistência com as atividades que foram 

realizadas de forma cooperativa, mas através de estudos, debates, discussões 

e a vivência das atividades pude reconhecer que a participação foi muito boa e 

aspectos como respeito, solidariedade, cooperação, inclusão, responsabilidade, 

foram uma constante, sendo bem satisfatório no trabalho desenvolvido e como 

consequência há um melhor aproveitamento na aprendizagem dos alunos. Pela 

sequência das atividades desenvolvidas e as discussões, debates, pesquisas e 

a vivência das atividades práticas realizadas e no término através do 

questionário, percebi que os resultados foram alcançados. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Os Jogos Cooperativos como Estratégia de Ensino e Aprendizagem do 

Conteúdo Futsal Relacionando Jogos com Esporte 

Tema: Cultura Corporal Pontes de Análise 

Palavras-chave: jogo; jogos cooperativos;futsal. 

Resumo: Ao propor abordar os conteúdos jogos cooperativos e futsal objetiva-

se auxiliar no processo ensino e aprendizagem no contexto educacional. O tema 

jogos cooperativos como estratégia do ensino do futsal, foi para contemplar os 



conteúdos estruturantes esporte, jogos e brincadeiras, são conteúdos 

interessantes, um momento de retomar os estudos, de aprimorar os 

conhecimentos, propiciar e criar oportunidades para os alunos apropriarem do 

conhecimento. Aprofundar os conhecimentos do esporte futsal e dos jogos 

cooperativos visando estabelecer nas aulas de educação física um ambiente 

favorável para a formação do educando. Analisar os conteúdos da educação 

física escolar: jogo, jogos cooperativos e futsal nos níveis conceitual, 

classificatório e descritivo. Compreender por meio de discussão e reflexão com 

os alunos a importância dos jogos cooperativos e competitivos. Construir 

coletivamente diferentes possibilidades de vivenciar o futsal com base nos jogos 

cooperativos. Espera-se que os jogos cooperativos e o futsal sejam 

fundamentais nas reflexões sobre necessidades do ensino aos alunos, 

aprendizagem dos conteúdos e melhorar seu desempenho, estimulando a 

participação, inclusão, respeito, solidariedade e cooperação. O desenvolvimento 

ocorrerá através de conhecimento teórico e prático das atividades, com reflexão, 

debate e análise sobre os conteúdos entre alunos e professor que será o 

mediador e articulador na apropriação dos conhecimentos, ao longo do projeto 

de intervenção. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: OZANA MARIA ARDENGUE 

ORIENTADOR:  Ieda Parra Barbosa Rinaldi 

IES:  UEM 

Artigo  

Título:   O TRATO COM A GINÁSTICA GERAL NO ENSINO MÉDIO:  

ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE EM QUESTÃO. 

Tema: A GINÁSTICA GERAL NO CONTEXTO ESCOLAR 

Palavras-chave:  ginástica, ginástica geral escolar 

Resumo:  O presente trabalho teve como intuito analisar o trato com o conteúdo 

estruturante ginástica geral na escola, aliado a compreensão da importância da 

relação atividade física e saúde. Por meio da aplicação de aulas de ginástica 

geral para alunos do ensino médio, apresentamos encaminhamentos 

metodológicos para o trato com esse conhecimento. O campo da ginástica é 



amplo e, portanto, defendemos que a viabilidade de movimento e expressão a 

partir da ginástica geral é possível nas aulas de educação física escolar. 

Referimo-nos às aulas de ginástica geral, pois quisemos discutir um conteúdo 

que não tivesse como propósito a competição, mas sim a cooperação e a 

diversidade cultural. Trata-se de um tema que vem ganhando o merecido espaço 

no contexto escolar a partir da proposta de sua inclusão como conteúdo por 

profissionais interessados em diversificar suas aulas. A proposta foi elaborada e 

aplicada em 32 (trinta e duas) horas aulas de ginástica geral, para alunos de 

primeira série do ensino médio, assim como a interpretação das experiências de 

ensino com a ginástica geral na educação física escolar. Encontramos algumas 

dificuldades nas ações dos alunos, sobretudo pela falta de experiência motora 

com as atividades que exigiam contato corporal, principalmente o toque (ter que 

segurar, pegar no amigo, a falta de segurança em outra pessoa, a falta de 

criatividade em organizar e montar a coreografia e, principalmente a timidez na 

apresentação ao público) e com uma prática pedagógica que privilegie a reflexão 

crítica. Entretanto, o estudo indica a viabilidade da ginástica geral não só como 

conhecimento da educação física escolar. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: O TRATO COM A GINÁSTICA GERAL NO ENSINO MÉDIO:  

ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE EM QUESTÃO. 

Tema: A GINÁSTICA GERAL NO CONTEXTO ESCOLAR. 

Palavras-chave: ginástica, ginástica geral escolar 

Resumo: O presente trabalho tem como intuito analisar o trato com o conteúdo 

estruturante ginástica geral na escola aliado a compreensão da importância da 

relação atividade física e saúde. O campo da ginástica é amplo, e defendemos 

que a viabilidade de movimento e expressão a partir da ginástica geral é possível 

nas aulas de educação física escolar. Referimo-nos as aulas de ginástica geral, 

pois queremos discutir um conteúdo que não tivesse como propósito à 

competição, mas sim a cooperação e a diversidade cultural. Trata-se de um tema 

que vem ganhando seu merecido espaço no contexto escolar, a partir da 

iniciativa de profissionais interessados em diversificar suas aulas ao propor a 

ginástica geral como conteúdo escolar. 

 



 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: PAULO JOSE MARIN 

ORIENTADOR:  Tania Maria Rechia 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  

Título:   Juventude e jogos violentos na Rede Mundial de Computadores 

Tema: Utilização de jogos violentos pelos alunos do CEEBJA (EJA) e possíveis 

influências para comportamentos violentos entre os adolescentes. 

Palavras-chave:  Juventude; Violência; Escola. 

Resumo:  Esse trabalho objetiva identificar a influência dos jogos eletrônicos 

sobre a juventude e se é possível afirmar que os jovens imitam a violência dos 

jogos. A pesquisa foi desenvolvida com alunos do Centro Estadual de Educação 

Básica para Jovens e Adultos – CEEBJA, Profº Orides B. Guerra, Foz do Iguaçu 

– PR. Procurou-se levantar quais os jogos mais utilizados por esses 

adolescentes e debater sobre a influência desses jogos no comportamento dos 

jovens. Foram entrevistados 25 alunos, entre 16 e 20 anos, estudantes dos anos 

finais do Ensino Fundamental, e um estudo etnográfico da comunidade onde 

estes jovens residem, para identificar quais seriam os impactos da utilização da 

mídia utilizando os jogos virtuais violentos na formação da criança e do 

adolescente. Problematizaram-se as correntes afirmações de que os meios de 

comunicação por meio da Rede Mundial de Computadores - RMC, de um modo 

geral, vêm promovendo uma educação visual que pode engendrar 

comportamentos violentos. Para tanto, este estudo pautou-se em: Almeida 

(2004); Maffesoli (1987, 1991, 2001) e Bauman (1998). Os resultados deste 

trabalho vêm demonstrar as possíveis influências dos jogos violentos (games) 

no comportamento de jovens da turma no caso pesquisado. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: JUVENTUDE E JOGOS VIOLENTOS NA REDE MUNDIAL DE 

COMPUTADORES 

Tema: Utilização de jogos violentos pelos alunos do CEEBJA (EJA) e possíveis 

influências para comportamentos violentos entre os adolescentes. 

Palavras-chave: Violência; Escola; Rede Mundial de Computadores. 



Resumo: A Proposta desta Produção Didática tem como objetivo apresentar as 

reflexões iniciais acerca da utilização da interação da Juventude com os jogos 

violentos na Rede Mundial de Computadores (RMC) e as possíveis influências 

na criação de comportamentos violentos. A intervenção na escola será 

desenvolvida com os alunos do Ensino Fundamental da rede pública estadual 

do colégio CEEBJA Profº Orides B. Guerra, Foz do Iguaçu –PR, e tem a intenção 

de refletir sobre os impactos da utilização da mídia e de jogos virtuais violentos 

na formação da criança e do adolescente problematizando as correntes 

afirmações de que os meios de comunicação por meio da RMC, de um modo 

geral, vêm promovendo uma educação visual que pode engendrar 

comportamentos violentos. Para tanto, este estudo pauta-se em: Almeida; 

Maffesoli e Bauman. Será realizada uma análise etnográfica para identificar 

quem são os alunos e como é a comunidade onde esta escola está inserida, bem 

como serão aplicados questionários semi-estruturados, dinâmicas com textos, 

imagens, vídeos e debates sobre o uso desses jogos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: PAULO ROBERTO LAZZARI 

ORIENTADOR:  Alderenik Antonio de Oliveira 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  

Título:   corfebol : estratégias metodológicas na integração de gêneros 

Tema: Esporte e integração de gêneros 

Palavras-chave:  corfebol; integraçõa de gêneros; intervenção docente. 

Resumo:  Este artigo analisa como são ordenadas as relações sociais de gênero 

no contexto escolar, principalmente em educação física, numa abordagem social 

e pedagógica.  A metodologia utilizada foi uma pesquisa ação, sendo que a etapa 

exploratória aconteceu em dois colégios do município de Rebouças. Examinou-

se a ação docente e a sua contribuição na promoção de integração de gêneros; 

investigou-se a distribuição de alunos por turmas e avaliou-se a influência da 

concepção de masculino e feminino. Compreende-se que tais fatores podem 

interferir positivamente ou comprometer o desenvolvimento das aulas de 

educação física. Dessa maneira, podem promover a socialização ou reforçar as 



diferenças. Ao analisar o contexto escolar nas aulas de educação física, 

verificou-se que há desarmonia nas relações sociais de gênero, comprovada 

pela separação dos alunos por habilidade e gênero, muitas vezes com atividade 

diferenciadas. Nessa perspectiva, propôs-se uma intervenção pedagógica, com 

vivências motoras, com prática conjunta, utilizando-se o “corfebol” com suas 

regras que priorizam a inclusão, cooperação, respeito e cultua para promover 

um convívio harmonioso entre os gêneros. As regras adaptadas a outras 

atividades físicas e modalidades esportivas demonstrou a viabilidade de 

estratégias que promovem a socialização, com respeito às diferenças biológicas 

e ajuda mútua em determinadas atividades, evitando com isso ações 

estereotipadas para cada gênero, o que pode minimizar os conflitos, 

preconceitos, discriminação e oportunizar progressivamente a igualdade entre 

os mesmos. 

 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: CORFEBOL: UMA POSSIBILIDADE METODOLÓGICA PARA 

INTEGRAR MENINOS E MENINAS NA AULA DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

Tema: Esporte e integração entre os gêneros 

Palavras-chave: Corfebol; gênero ,formação docente; ensino aprendizagem. 

Resumo: A proposta desta unidade didática  é analisar como acontecem as 

relações de gênero nas duas escolas estaduais  de Rebouças, PR, 

principalmente nas aulas de educação física.  Através de uma pesquisa  

qualitativa  e etnográfica observando  se as relações de gênero  interferem, na 

aprendizagem dos alunos e no desenvolvimento das aulas com turmas mistas.  

Analisar  se as atividades físicas separadas por sexo promovem ou não a 

socialização ou reforçam diferenças e contribuem  para gerar preconceitos. 

Examinar junto aos professores  como  a sua formação profissional atual  está 

preparada  para enfrentar o problema das diferenças de gênero e como  a 

reflexão de sua prática acontece e colabora na sua docência. Apresentar o 

“Corfebol” como possibilidade metodológico, com a finalidade de estabelecer 

estratégias de intervenção que contribuam para a integrar e incluir  meninos e 

meninas nas aulas de educação física,  dessa forma estabelecer relações sociais 

de gênero na escola. Pesquisar atividades que envolvam o Corfebol, dessa 



forma identificar e reduzir as desigualdades de gênero presenciadas nas 

atividades de esporte. Da análise do ambiente escolar,  confrontar com a   

bibliografia referente às questões de gênero e promover o desenvolvimento das 

aulas de educação física com meninas e meninos. Refletir a realidade elaborar 

um manual com atividades  inovadoras utilizar as características do Corfebol  em 

outros esportes tradicionais que venham a colaborar na ação docente  e no 

processo educativo assim favorecer uma mudança de atitude com a 

disseminação de conceitos, comportamentos e atitudes igualitárias, valorizar a 

diversidade e diferenças culturais. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: QUENIA MARCIA BERTUOL 

ORIENTADOR:  Glaucia Andreza Kronbauer 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  

Título:   OS DETERMINISMOS DO CORPO SENTADO E DO CORPO 

TREINADO NO CONTEXTO ESCOLAR E NA SOCIEDADE. 

Tema: Cultura Corporal e o Corpo 

Palavras-chave:  Cultura Corporal; Corpo sentado; Corpo treinado;  Educação 

Física. 

Resumo:  A proposta de pesquisa surgiu no contexto escolar, da necessidade e 

na medida em que crianças e adolescentes precisam de experiências novas, 

para se redescobrirem, para se perceberem e superarem certos determinismos 

sobre a Cultura Corporal e o Corpo, na relação corpo-ambiente. As vivências 

corporais dos alunos na escola estão, muitas vezes, restritas ao corpo sentado, 

quieto, ou então à repetição de gestos técnicos padronizados que desenvolvem 

o corpo treinado. O objetivo desse projeto foi promover atividades inovadoras 

nos conteúdos principais da disciplina de Educação Física (Dança, Jogos e 

Brincadeiras, Lutas, Ginástica e Esportes) que estimulem o envolvimento dos 

alunos no seu processo educacional, permitindo criar e recriar possibilidades de 

movimento e relações do corpo ambiente. Tornou-se relevante e propício a 

reflexão crítica das inúmeras manifestações corporais e os padrões de 

movimento e comportamento que elas simplesmente repetem, na tentativa de 



desconstruir e criar novas formas de se relacionar por meio do corpo. As 

intervenções pedagógicas foram aplicadas com educandos do 6°ano diurno, 

com possibilidades de vivências em atividades que despertaram os alunos a 

desenvolver novos conceitos, explorar suas potencialidades de expressão 

corporal, criar e recriar, dramatizar, gestualizar, colocar-se no espaço e tempo, 

delimitar o ambiente e, automaticamente, conhecer-se melhor. Portanto, 

esperou-se ampliar conhecimentos e provocar reflexões sobre os determinismos 

e desafios sobre as práticas corporais vivenciadas. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: OS DETERMINISMOS DO CORPO SENTADO E DO CORPO 

TREINADO NO CONTEXTO ESCOLAR E NA SOCIEDADE. 

Tema: Cultura Corporal e o Corpo 

Palavras-chave: Cultura Corporal; Corpo sentado; Corpo treinado; Educação 

Física 

Resumo: A proposta de pesquisa surge no contexto escolar, da necessidade e 

na medida em que crianças e adolescentes precisam de experiências novas, 

para se redescobrirem, perceberem e superarem certos determinismos sobre a 

Cultura Corporal e o Corpo, na relação corpo-ambiente. As vivências corporais 

dos alunos na escola estão restritas, ao corpo sentado, quieto, e ao mesmo 

tempo à repetição de gestos técnicos padronizados que desenvolvem o corpo 

treinado. O objetivo desse projeto é promover atividades inovadoras nos 

conteúdos principais da disciplina de Educação Física (Danças, Jogos e 

Brincadeiras, Lutas, Ginásticas e Esportes), que estimule o envolvimento dos 

alunos no seu processo educacional, permitindo criar e recriar possibilidades de 

movimento e relações do corpo ambiente. Torna-se relevante e propício a 

reflexão crítica das inúmeras manifestações corporais e os padrões de 

movimento e comportamento que elas simplesmente repetem, na tentativa de 

desconstruir e criar novas formas de se relacionar por meio do corpo. A 

intervenção será aplicada com educandos do 6°ano, com possibilidades de 

vivências em atividades que despertem os alunos a desenvolver novos 

conceitos, explorar suas potencialidades de expressão corporal, criar e recriar, 

dramatizar, gestualizar, entre outros. Portanto, espera-se ampliar conhecimentos 



e provocar reflexões sobre os determinismos e desafios sobre as práticas 

vivenciadas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: RAQUEL THOMAZELLA BIAZON 

ORIENTADOR:  VANIA DE FATIMA MATIAS DE SOUZA 

IES:  UEM 

Artigo  

Título:   VIVENCIAS CORPORAIS: contribuições para o desenvolvimento motor 

de escolares do ensino fundamental anos finais. 

Tema: Vivências corporais diversificadas 

Palavras-chave:  Vivências corporais; desenvolvimento motor; conteúdos; 

ensino fundamental. 

Resumo:  A bola um dos mais motivantes objetos de entretenimento das 

crianças muitas vezes nos impede como educadores de tê-lo como algo tão 

agradável e prazeroso em nossas aulas. O interesse e dedicação excessivos a 

esse instrumento faz com que a participação em outros conteúdos seja mínima. 

Diante desta realidade, a investigação realizada no campo da educação 

objetivou verificar o nível motor dos alunos e proporcionar atividades 

estruturadas e sistematizadas relacionadas e adequadas a essa faixa etária. 

Participaram efetivamente da pesquisa 29 alunos do 6º ano B, do período 

matutino com 10 anos de idade. Como instrumentos para a coleta de dados, 

utilizou-se a pesquisa descritiva por meio de uma entrevista semiestruturada, a 

verificação de medidas com a Escala de Desenvolvimento Motor de Rosa Neto 

(2002), atividades diversificadas de acordo com as Diretrizes Curriculares da 

disciplina e elaboração do alfabeto esportivo. Os resultados indicaram que os 

alunos possuem uma visão distorcida da disciplina e considerável defasagem 

motora. Conclui-se ao final do estudo que apesar do tempo não ser o suficiente 

para obter grandes avanços, as mesmas foram significativas e a continuidade no 

decorrer do ano letivo de atividades estruturadas e diversificadas de acordo com 

a faixa etária poderão atingir níveis de desenvolvimento motor necessário e 

adequado ao bom desenvolvimento dos alunos. 

 



Produção didático-pedagógica 

Título: Vivências corporais: contribuições para o desenvolvimento motor de 

escolares do ensino fundamental anos finais 

Tema: Vivências corporais diversificadas 

Palavras-chave: Teste motor; conteúdos; atividades diversificadas; alfabeto 

esportivo. 

Resumo: Em todos os segmentos da vida diária faz-se necessário um bom 

desenvolvimento motor, mas nas aulas de Educação Física é de fundamental 

importância para seu melhor desenvolvimento na disciplina. Na realidade não é 

o que vem acontecendo, muitos alunos ficam abaixo do nível desejado e os 

motivos podem estar entre a defasagem dos conteúdos desenvolvidos pelos 

professores, falta de interesse dos alunos, política educacional imprópria, entre 

muitos outros fatores. Diante deste contexto e da realidade escolar na qual será 

desenvolvida esta implementação, há a necessidade de oferecer oportunidades 

para que os educandos se interessem por atividades diversificadas nas aulas de 

Educação Física que venham melhorar o desempenho motor dos mesmos e 

integrar as práticas corporais com o desenvolvimento cognitivo, afetivo e social 

através de atividades recreativas, esportivas e lúdicas de acordo com os 

conteúdos das Diretrizes Curriculares que são à base das etapas as quais serão 

aplicadas para tentar sanar as principais dificuldades encontradas. 

 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: REGIANI CRISTINA GIACOMETTI ROBERTO 

ORIENTADOR:  Catiana Leila Possamai 

IES:  UEL 

Artigo  

Título:   POSSIBILIDADES DE UTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA NA 

PREVENÇÃO E CONTROLE DA OBESIDADE EM ESCOLARES 

Tema: OBESIDADE NA ADOLESCÊNCIA 

Palavras-chave:  Educação Física. Nutrição. Prevenção. Obesidade. 

Adolescentes. 



Resumo:  Hábitos alimentares inadequados e o sedentarismo têm provocado 

um preocupante aumento no número de indivíduos com sobrepeso e obesidade, 

principalmente entre crianças e adolescentes. Os benefícios da prática de 

atividade física e da alimentação saudável são indiscutíveis, sendo a infância e 

adolescência fases ideais para a realização de intervenções que visem à 

aquisição de hábitos saudáveis. Baseado nisso, o objetivo do estudo consistiu 

em avaliar os resultados de uma intervenção didático-pedagógica realizada por 

meio das aulas de Educação Física, visando à melhoria da qualidade de vida 

dos escolares, resultante da aquisição de bons hábitos alimentares e práticas 

diárias de atividade física.  Foram realizadas coletas de dados para avaliar as 

condições socioeconômico-culturais dos 36 alunos que integram a amostra 

deste estudo. Em seguida, foram realizadas duas palestras com os temas de 

nutrição, obesidade e atividades físicas. Outras estratégias foram utilizadas, 

como exibição de filme, caminhada no entorno da escola e pedalada com alunos, 

pais e comunidade. Quando foi trabalhado o Índice de Massa Corporal(IMC), 

detectou-se que os alunos apresentavam biotipos dentro da normalidade. A 

partir da análise comparativa entre  a primeira e a segunda coleta de dados, o 

estudo revelou não ter havido grandes alterações na prática de atividades físicas. 

No que se refere aos hábitos alimentares, foram constatadas alterações 

significativas que sinalizam mudança conceitual pela observação dos critérios de 

variedade, proporcionalidade e moderação no consumo. Os resultados obtidos 

confirmam a relevância da implementação de ações preventivas no âmbito 

educacional com a finalidade de intervir positivamente no comportamento 

desses jovens. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Possibilidades da Educação Física na Prevenção e Controle da 

Obesidade 

Tema: Obesidade na adolescência 

Palavras-chave: Educação Física; Nutrição; Prevenção; Obesidade; 

Adolescentes 

Resumo: Hábitos alimentares inadequados e o sedentarismo têm provocado 

aumento preocupante no número de indivíduos com sobrepeso e obesidade, 

principalmente entre crianças e adolescentes. O objetivo do estudo é apresentar 



aos alunos a importância da alimentação saudável e da prática de atividade física 

no combate à obesidade. Para isso, destacar-se-á a relevância da 

implementação de ações preventivas no âmbito educacional com a finalidade de 

intervir positivamente no comportamento desses jovens. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: RENE DUGUAY DE LIZ 

ORIENTADOR:  Luiz Cesar Teixeira dos Santos 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  

Título:   Análise relativa entre Teoria e Metodologia no Ensino do Sexto Ano. 

Tema: Teoria e metodologia no Futsal 

Palavras-chave:  Educação Física; teoria e metodologia no futsal. 

Resumo:  O presente artigo apresenta uma proposta teórica Metodológica para 

aulas de futsal a ser aplicada aos alunos do sexto ano. Na qual está inserida 

uma teoria e uma nova  metodologia para aulas. É importante para o 

desenvolvimento das aulas de futsal, que os alunos tomem conhecimento teórico 

do conteúdo que será aplicado nas aulas práticas. A metodologia a ser aplicada 

será planejada pelo professor de acordo com a turma na qual está trabalhando, 

passando as  informações teóricas a seus alunos de modo que eles tenham 

compreensão do que será trabalhado nas aulas práticas. A metodologia só será 

definida depois que o professor elaborar seus objetivos e conteúdos para um 

melhor aprendizado. O aluno do sexto ano tem em sua concepção que as aulas 

de Educação Física são tão somente jogar bola, pois nos primeiros anos do 

ensino fundamental, geralmente é isto que acontece. Já no sexto ano os alunos 

estão em outra fase de aprendizado e, portanto, necessitam de novos 

conhecimentos, novas metodologias. Utilizando os conteúdos planejados o 

professor deverá criar nas aulas práticas um contexto de trocas. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: ANÁLISE ENTRE TEORIA E METODOLOGIA DO FUTSAL APLICADA 

PARA O SEXTO ANO NO ENSINO FUNDAMENTAL 

Tema: TEORIA E METODOLOGIA NO FUTSAL 



Palavras-chave: FUTSAL- TEORIA/METODOLÓGICA E  PRÁTICA PARA 

SEXTO ANO 

Resumo: Analisar qual a importância que tem a teoria e a metodologia aplicada 

no futsal para alunos do sexto ano do Ensino Fundamental.  Queremos neste 

estudo analisar que a teoria é de suma importância para a prática do Futsal.Os 

conteúdos/temas da quadra tem que passar pelo processo teórico na sala de 

aula o mais próximo possível. O professor de Educação Física, deve ter 

conhecimento de seus alunos, saber que entre todos, muitos não gostam de 

praticar o futsal, mas tem gosto pela leitura e conhecer o futsal através de 

pesquisas. Esses alunos serão úteis ao professor como auxiliares nas suas aulas 

práticas. Queremos difundir uma Educação Física, mais concreta, menos formal 

e tecnicista e principalmente mais próxima de nossos alunos. Investigar essa 

prática cotidiana de aula e propor uma mudança a partir do  sexto ano do Ensino 

Fundamental até os anos finais do Ensino Médio  nas aulas de futsal, momento 

no qual está  destacada  a importância da teoria e metodologia com o 

planejamento diferenciado  para ambos os sexos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: RICARDO VIANA DA CRUZ 

ORIENTADOR:  Miguel A. de Freitas Jr 

IES:  UEPG 

Artigo  

Título:   ATIVIDADES COOPERATIVAS NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA: 

UMA POSSIBILIDADE DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA ESCOLAR 

Tema: violência 

Palavras-chave:  VIOLÊNCIA; COOPERATIVOS;JOGOS 

Resumo:  Atualmente, o fenômeno da violência escolar preocupa as equipes 

diretivas, pedagógicas, docentes e pais, pois ela vem tomando proporções 

alarmantes e muitas vezes sem controle. Em se tratando de um problema 

complexo e de difícil solução, propõe-se, através do Programa de 

Desenvolvimento Educacional (PDE), um estudo sobre a utilização do Conteúdo 

Específico Jogos Cooperativos, objetivando melhorar as relações interpessoais 

entre os alunos e desta maneira melhorar o seu convívio. Para alcançar este 



objetivo, inicialmente foi feita uma pesquisa exploratória na qual os alunos 

responderam questionários com perguntas abertas e fechadas, observaram 

vídeos sobre lutas, analisaram textos com conceitos sobre violência, filmagens 

de aulas com jogos competitivos e cooperativos. Após análise, reflexão e debate, 

posicionaram-se sobre a importância deste tipo de atividades. Foram convidados 

os alunos do 9º ano da Educação Básica do Colégio Estadual Manoel Antonio 

Gomes. Como resultado, verificou-se que os alunos refletiram sobre suas 

posturas no trato com os colegas, apresentaram atitudes solidárias, tolerantes e 

respeitosas entre si. Percebeu-se também, que as práticas cooperativas, dentro 

de suas especificidades, podem ser um meio, para a melhoria das relações 

interpessoais, mas que dependem de ações contínuas que envolvam toda a 

comunidade escolar. Após este estudo, afirma-se que há grandes dificuldades 

para realizar modificações na forma e atitudes do grupo, porém isto é possível e 

necessário tanto quanto alfabetizar. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: ATIVIDADES COOPERATIVAS NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

COMO MEIO DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA ESCOLAR 

Tema: violência 

Palavras-chave: violência; jogos cooperativos; educação física 

Resumo: Atualmente, o fenômeno da violência vem preocupando cada vez mais 

as equipes diretivas e pedagógicas, docentes e pais, pois ela vem tomando 

proporções cada vez mais alarmantes e sem controle. Em se tratando de um 

problema complexo e de difícil solução, a intencionalidade desta intervenção é 

melhorar as relações interpessoais entre os alunos e professores, utilizando-se 

de  jogos cooperativos. Será verificado o nível de compreensão dos alunos com 

questionários semi-estruturados, observação de vídeos sobre lutas, textos com 

debates, filmagens de aulas em jogos competitivos e cooperativos. O público 

alvo serão os alunos do 9º ano da Educação Básica do Colégio Estadual Manoel 

Antonio Gomes. Espera-se que ao final destas práticas, os alunos possam ser 

tolerantes entre si, respeitando as diferenças, limitações e a importância de 

trabalhar em grupo. 

 

 



DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: ROBERTO FERREIRA 

ORIENTADOR:  Tony Honorato 

IES:  UEL 

Artigo  

Título:   INCLUSÃO, AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE ADAPTADO 

Tema: CULTURA CORPORAL PONTES DE  ANALISE 

Palavras-chave:  Educação Fisica. Inclusão. Esporte Adaptado 

Resumo:  O Presente Artigo é um relato da aplicação da produção didática 

Pedagógica, desenvolvida no Colégio Estadual Professora “Eudice Ravagnani 

de Oliveira”, junto aos alunos no terceiro ano do ensino médio. Este trabalho 

partiu da necessidade de se trabalhar a inclusão dos alunos do ensino médio 

nas aulas de educação física através da cultura corporal com alunos com 

deficiência juntamente com os “ditos normais”. Ao trabalhar este tema, optou-se 

pelos esportes adaptados, neste caso o voleibol sentado, o goalball e o futebol 

de cinco para deficientes visuais, por serem modalidades de inclusão e 

proporcionar momentos de sociabilização e companheirismo entre os alunos. 

Assim, ao elaborar uma proposta de conteúdos para as aulas de educação física 

no processo de inclusão, objetivando uma maior participação dos alunos com 

deficiência física e visual juntamente com os “ditos normais”, acreditamos estar 

colaborando com uma melhor inserção desses alunos no contexto escolar e 

social, oportunizando o desenvolvimento de suas habilidades essenciais bem 

como, contribuir para sua evolução cognitiva e o desenvolvimento de sua 

autonomia. O objetivo deste trabalho foi dispor os esportes adaptado como 

importante conteúdo relacionado à inclusão dos alunos com deficiência nas 

aulas de educação Física, apresentado os benefícios da prática através dos 

mesmos. Eles podem ser desenvolvidos em conjunto, desde que respeitadas as 

diferenças individuais, com estimulo especial à cooperação e companheirismo 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: ESPORTES ADAPTADO E A INCLUSÃO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

Tema: CULTURA CORPORAL PONTES DE ANALISES 

Palavras-chave: INCLUSÃO; ESPORTES ADAPTADO 



Resumo: A presente produção pedagógica nasce da necessidade da inclusão 

dos alunos com deficiência, nas aulas de educação física na rede de ensino 

regular,  com a finalidade de desenvolver métodos e estratégias  que facilitam a 

inclusão dos mesmos nas aulas de educação física. 

Por isso procurei  trabalhar  os esportes adaptados como: Goalball, Voleibol 

sentado e Futebol de cinco,  pelo fato de oportunizar os alunos deficientes como 

os não deficientes a um trabalho em equipe, visando a cooperação, melhora das 

relações sociais e afetivas, auto estima e uma melhor qualidade de vida, papel 

principal da inclusão. 

Acredito que o Professor de Educação Física  como mediador desse processo, 

é o grande facilitador através de suas práticas para que a inclusão tenha 

sucesso. 
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Artigo  

Título:   A indisciplina a  violência e na Escola (Bullying) 

Tema: Como amenizar a indisciplina a violência e o bullying no meio Escolar. 

Palavras-chave:  Indisciplina, violência, bullying. 

Resumo:  Resumo:   

         

        Este trabalho de pesquisa vem oportunizar a fazer um diagnóstico dos 

fatores que imperam para o processo crescente de violência na Escola. 

Tratando-se de relacionar a discussão sobre a violência na escola- problema 

atual, ao qual se debruçam especialistas das mais diversas áreas – com a 

discussão sobre a função da escola e suas possibilidades de educar na 

sociedade contemporânea. Sugere-se que a violência no âmbito do cotidiano 

escolar pode ser tratada a partir da clareza que se tenha sobre nosso lugar como 

educadores e da importância da escola como instituição realizadora a do direito 

á educação. Com esta pesquisa relacionaremos os principais motivos que geram 



a indisciplina e a violência, e, faremos e mensuras para diagnosticar que tipos 

de violência o que leva a violência, quantidade de vezes que um aluno sofre 

violência. Natureza da indisciplina. Os alunos são indisciplinados por natureza 

ou porque as circunstâncias os estimulam a assumir comportamentos 

desviantes, será a natureza humana? É uma tendência natural do ser humano. 

Está escrito no código genético? E, ou a natureza humana é um recipiente vazio, 

pronto a ser preenchido pelos estímulos que recebe do exterior. Conforme a 

natureza desses estímulos assim será a criança ou o adulto? Com esta proposta 

de trabalho de pesquisa avaliaremos em   que situações acontecem atos de 

violência e indisciplina com que intensidade com qual frequência e suas 

derivações. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: A indisciplina e a Violência na escola 

Tema: A agressividade e a indisciplina escolar: Quais são as suas causas. 

Palavras-chave: Questionário; comportamento; rendimento; 

Resumo: A intervenção pedagógica deste caderno didático tem como 

característica e objetivo uma pesquisa de ação de um questionário com 

mensuração de resultados, acreditando na dinâmica das relações entre os 

sujeitos pesquisados  o pesquisador e todos os envolvidos no processo do tema 

abordado (violência, indisciplina,bullying), com o objetivo de alcançar um 

documento básico para Professores, alunos Direção, Equipe Pedagógica e 

funcionários como uma referência para a melhora do ambiente Escolar 

(comportamento e rendimento). 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: ROGERIO HENRIQUE DA COSTA 

ORIENTADOR:  Roseli Terezinha Selicani Teixeira 

IES:  UEM 

Artigo  

Título:   Avaliação em questão: desafios e perspectivas 

Tema: Avaliação do Processo Ensino-Aprendizagem 



Palavras-chave:  avaliação, processo de ensino-aprendizagem, relação 

professor e aluno. 

Resumo:  Este artigo tem a finalidade de discutir a avaliação do processo ensino 

aprendizagem buscando ampliar os conhecimentos na temática e promover uma 

melhoria da educação. Buscamos identificar o conceito de avaliação do processo 

ensino-aprendizagem na percepção de professores e alunos, à partir de um 

referencial teórico crítico. Esta pesquisa se caracteriza como uma pesquisa de 

campo, partindo de uma fundamentação teórica que irá nortear a intervenção 

que será realizada, na próxima etapa, no Colégio Estadual Marechal Arthur da 

Costa e Silva na cidade de Planaltina do Paraná.  Este etapa envolverá uma 

turma do 6º ano do Ensino Fundamental e uma turma do 3º ano do Ensino Médio, 

somando uma média de setenta alunos e vinte professores. A coleta de dados 

será realizada por meio da análise dos planejamentos dos professores de um 6º 

ano do Ensino Fundamental e de um 3º ano do Ensino Médio para entender 

como cada professor propõe trabalhar a avaliação em sua disciplina, buscando 

observar quais são a concepções de avaliação adotadas e quais as formas e 

instrumentos são propostos.  Após, será solicitado que os professores 

preencham um questionário, para colher mais informações essenciais para a 

pesquisa. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Avaliação em Quetão: desafios e perspectivas 

Tema: Alaliação do Precesso Ensino-Aprendizagem 

Palavras-chave: avaliação, Processo do Ensino-Aprendizagem, Relação 

Professor e Aluno 

Resumo: Este artigo tem a finalidade de discutir a avaliação do processo ensino 

aprendizagem buscando ampliar os conhecimentos na temática e promover uma 

melhoria da educação. Buscamos identificar o conceito de avaliação do processo 

ensino-aprendizagem na percepção de professores e alunos, à partir de um 

referencial teórico crítico. Esta pesquisa se caracteriza como uma pesquisa de 

campo, partindo de uma fundamentação teórica que irá nortear a intervenção 

que será realizada, na próxima etapa, no Colégio Estadual Marechal Arthur da 

Costa e Silva na cidade de Planaltina do Paraná.  Este etapa envolverá uma 

turma do 6º ano do Ensino Fundamental e uma turma do 3º ano do Ensino Médio, 



somando uma média de setenta alunos e vinte professores. A coleta de dados 

será realizada por meio da análise dos planejamentos dos professores de um 6º 

ano do Ensino Fundamental e de um 3º ano do Ensino Médio para entender 

como cada professor propõe trabalhar a avaliação em sua disciplina, buscando 

observar quais são a concepções de avaliação adotadas e quais as formas e 

instrumentos são propostos.  Após, será solicitado que os professores 

preencham um questionário, para colher mais informações essenciais para a 

pesquisa. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: ROSA MARIA FERRARI 

ORIENTADOR:  Jorge Both 

IES:  UEL 

Artigo  

Título:   PRIMEIROS SOCORROS: CAPACITAÇÃO DE ALUNOS PARA 

PROCEDIMENTOS DE EMERGÊNCIA NA ESCOLA 

Tema: Primeiros Socorros 

Palavras-chave:  Primeiros Socorros. Acidentes escolares e domésticos. 

Lesões. Procedimentos corretos. Aulas de Educação Física. 

Resumo:  A presente produção didático-pedagógica teve como objetivo 

aprimorar os conhecimentos teóricos e práticos de alunos do 9º ano do Colégio 

Estadual Attílio Codato - Ensino Fundamental e Médio, da cidade de Cambé, 

Paraná, tendo em vista que acidentes de diversos tipos são comuns tanto no 

espaço escolar como no doméstico, e nem sempre os indivíduos presentes 

sabem lidar corretamente com a situação. A Unidade Didática sobre o tema foi 

desenvolvida entre os meses de março e junho de 2013, em uma aula por 

semana, durante dez (10) semanas, em duas turmas selecionadas (grupo de 

experimento), sendo que outras duas turmas constituíram o grupo de controle. A 

atividade iniciou-se com a aplicação de um questionário (pré-teste) para a 

avaliação dos conhecimentos prévios dos alunos das quatro turmas sobre o 

tema. O grupo de experimento recebeu informações sobre: conceito de primeiros 

socorros; lesões musculares, articulares e ósseas mais frequentes; 

queimaduras; desmaios; e procedimentos corretos em todos esses casos. O 



grupo participou, também, de uma palestra sobre o tema, proferida por uma 

enfermeira. Após a conclusão das atividades, foi reaplicado o mesmo 

questionário (pré-teste), nas quatro turmas, para se verificar o nível de 

aprendizagem e a eficácia da intervenção. Verificou-se que o grupo de 

experimento apresentou um significativo nível de aprendizagem, pois, das dez 

questões apresentadas, seis apontaram melhoria nos resultados, em relação ao 

pré-teste, enquanto que grupo de controle, de modo geral, não apresentou 

variância significativa. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Primeiros Socorros: Capacitação de alunos para procedimentos de 

emergência na escola 

Tema: Primeiros Socorros 

Palavras-chave: A presente produção didático-pedagógica tem como objetivo 

aprimorar os conhecimentos teóricos e práticos de alunos do 9º ano do Colégio 

Estadual Attílio Codato – Ensino Fundamental e Médio, da cidade de Cambé - 

Paraná, sobre os Primeiros Socorros. A Unidad 

Resumo: A presente produção didático-pedagógica tem como objetivo 

aprimorar os conhecimentos teóricos e práticos de alunos do 9º ano do Colégio 

Estadual Attílio Codato – Ensino Fundamental e Médio, da cidade de Cambé - 

Paraná, sobre os Primeiros Socorros. A Unidade Didática será desenvolvida 

entre os meses de março e junho de 2013. A Unidade Didática será desenvolvida 

no conjunto de 10 semanas, sendo que o conteúdo “Primeiros Socorros” será 

trabalhado, no mínimo, em uma aula por semana. Destaca-se que a Unidade 

Didática será aplicada em duas turmas selecionadas (grupo de experimento), 

pois outras duas turmas constituirão o grupo de controle. Inicialmente, será 

aplicado um questionário (pré-teste) para avaliar os conhecimentos prévios dos 

alunos das quatro turmas sobre o tema em questão. O grupo de experimento 

receberá informações sobre: conceito de primeiros socorros, socorrista, 

urgência, emergência, incidente, acidente etc. lesões musculares, articulares e 

ósseas e os procedimentos corretos nestes casos; e desmaios e queimaduras e 

os cuidados e procedimentos nestas situações. Além disso, os discentes 

participarão de uma palestra que será ministrada por membros da equipe do 

Corpo de Bombeiros da cidade de Cambé. Após a conclusão da intervenção 



pedagógica, será reaplicado o mesmo questionário utilizado no primeiro 

momento da Unidade Didática (pós-teste) para verificar o nível de aprendizagem 

e a eficácia do projeto desenvolvido. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: ROSANGELA BATISTA NUNES 

ORIENTADOR:  Luiz Cesar Teixeira dos Santos 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  

Título:   JOGOS E BRINCADEIRAS: UM RESGATE NAS AULAS DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA DO 6º ANO 

Tema: Jogos e Brincadeiras 

Palavras-chave:  educação física; brincadeira; jogos; aprendizagem 

Resumo:  No presente artigo relata-se a experiência pedagógica de trabalhar 

jogos e brincadeiras em turmas do 6º ano do Colégio Estadual Mário de Andrade 

– Ensino Fundamental, Médio, Normal e Profissional, Francisco Beltrão/PR, com 

uma turma de 26 alunos. A premissa do trabalho justifica-se pelo aspecto cultural 

das atividades infantis historicamente construídas, dentre as quais brincadeiras 

que, hodiernamente, não são mais ensinadas na disciplina de Educação Física. 

Além disso, pelo fato de as crianças estarem perdendo o costume de fazer 

brincadeiras  ao ar livre pela convivência excessiva com jogos eletrônicos. É 

necessário, nesse sentido, incentivá-las a realizá-las no espaço escolar. Para 

realizar o projeto, após pesquisa bibliográfica, identificou-se os jogos e 

brincadeiras populares e, a partir do aporte, elaboramos uma Unidade Didática, 

cuja finalidade foi construir Planos de Aula voltados para o lúdico, bem como  

resgatar junto às famílias  manifestações da  cultura popular. Dentre os objetivos, 

optou-se por desenvolver planos de aula que promovessem o desenvolvimento 

físico e intelectual. Assim, o objetivo desse artigo é relatar e refletir a respeito da 

experiência pedagógica de, a partir do resgate do trabalho como jogos e 

brincadeiras, os educandos  poderem, também, resgatar a própria identidade. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: JOGOS E BRINCADEIRAS: Um Resgate nas Aulas de Educação Física 



Tema: Jogos e Brincadeiras 

Palavras-chave: Educação Física; jogos; brincadeiras; resgate cultural. 

Resumo: Esta unidade didática busca resgatar os jogos e brincadeiras, sua 

importância para o ensino e aprendizagem de alunos pré-adolescentes, 

resgatando também a cultura, o interesse, a motivação e a socialização dos 

alunos. Essas atividades são importantes para o desenvolvimento de habilidades 

físicas, a coordenação motora, o equilíbrio, a organização espacial, o trabalho 

em equipe. Os jogos também têm a função de desenvolver o raciocínio rápido, 

a percepção e a estratégia, que contribuem para a aprendizagem em outras 

disciplinas curriculares. Na atualidade, percebe-se que as crianças preferem 

brinquedos individuais, os jogos computadorizados, os vídeos-game, as 

brincadeiras ao ar livre não são vistas como interessante e os jogos antigos não 

as atraem. Os objetivos do projeto visam analisar os jogos e brincadeiras, 

contribuindo para a conscientização, dos alunos do 6º ano, sobre a importância 

dos mesmos no seu desenvolvimento integral, vivenciar os jogos e brincadeiras 

nas aulas de Educação Física, enfatizando os princípios de socialização, 

respeito e cumprimento às regras sociais, resgatar a prática dos jogos e 

brincadeiras com os alunos, a fim de despertar o interesse e valorizar a cultura 

lúdica, desenvolver estratégias com vistas à mudança de hábitos nas atividades 

cotidianas dos alunos, investigar, junto às famílias, através de questionário, 

sobre os jogos vivenciados na infância e adolescência, desenvolver, com os 

alunos, as atividades levantadas junto aos familiares, elaborar uma coletânea de 

jogos e uma unidade didática contendo jogos diversos resgatados junto as 

família e que serão desenvolvidos na escola. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: ROSANGELA BERNO BRONZATTI 

ORIENTADOR:  Bruno Sergio Portela 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  

Título:   Educação Fisica e Sexualidade: Entendimento Necessário 

Tema: Sexualidade e as aulas de educação física 



Palavras-chave:  \"Educação\", \"Sexualidade\", \"Educação Física\", 

\"Orientação Sexual\" e \"Adolescente\". 

Resumo:  Este estudo foi realizado junto a vinte e seis educandos do 9º ano do 

Ensino Fundamental da Escola Estadual Elias Abrahão no município de Honório 

Serpa – Paraná, durante o período dedicado ao Programa de Desenvolvimento 

Educacional do Paraná. O tema escolhido, Educação Física e Sexualidade: 

Entendimento Necessário, como objetivo conhecer, esclarecer e aprofundar 

conhecimento dos educandos sobre sexualidade, consequentemente, melhorar 

a sua qualidade de vida, convivência escolar e social, valorizando o papel do 

educador, com a necessidade de haver um olhar voltado para a orientação 

sexual. Para esse estudo foi inicialmente realizado um questionário elaborado 

sobre assuntos referente à sexualidade e sexo, todos os alunos da turma 

colaboraram respondendo. Oportunizando informações básicas e constatando 

que a sexualidade deve ser considerada como tema estratégico no intuito de 

alcançar uma educação critica e transformadora, sem preconceitos.   Foram 

propostas atividades diversificadas, buscando a participação efetiva dos 

educandos em discussões, debates e práticas pertinentes às dinâmicas dos 

conteúdos. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Educação Física e Suxualidade:Entendimento Necessário 

Tema: Sexualidade e as Aulas de Educação Física 

Palavras-chave: sexualidade, educação, adolescente 

Resumo: A interação humana no processo educacional esta presente no tempo 

todo, na sala, na quadra, fora dela influenciando nas atividades pedagógicas. O 

comportamento entre os alunos está cada vez mais tempetuoso interferindo 

diretamente no sucesso pedagógico e superação em sala de aula.Este caderno 

temático apresenta possibilidades para informar e discutir o tema sexualidade, 

abordando em etapas de conteúdos como: sexo, puberdade, adolecência, 

saúde, cultura corporal e corpo, opções sexuais e sexualidade. Para desenvolver 

as atividades propostas serão utilizadas como recursos técnicas pedagógicas, 

orientações, palestra, dinâmicas grupais, teatro, premitindo e investigando no 

coletivo: analogias e reflexões, discussões, questionamentos na especificidade 

e curiosidades acerca da sexualidade. Os conteúdos específicos junto aos 



alunos possibilitará autonomia em eleger seus valores, tomar posições e ampliar 

seus conhecimentos, não como verdades absolutas, mas como expressão 

própria de respeito e responsabilidade. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: ROSANGELA MARIA FRANCO 

ORIENTADOR:  WILSON RINALDI 

IES:  UEM 

Artigo  

Título:   Educação Física em promoção à saúde: Atividade física e alimentação 

saudável dentro da escola, fatores para a diminuição da obesidade entre 

adolescente. 

Tema: Obesidade na adolescência 

Palavras-chave:  Obesidade; Alimentação Saudável; Atividade Física. 

Resumo:  O objetivo deste estudo foi desenvolver estratégias de intervenção 

nas aulas de educação física, conscientizando o educando da necessidade de 

mudanças comportamentais inadequadas, para um estilo de vida saudável, 

evitando assim uma seríssima doença nutricional, a obesidade, que tem 

interferido de maneira contundente na vida de inúmeros adolescentes, trazendo 

prejuízos físicos, emocionais e demais complicações provenientes do excesso 

de peso, através da reeducação de hábitos alimentares e prática regular de 

atividade física. Os participantes do presente estudo foram adolescentes do 2º 

ano do ensino médio, de uma escola pública do Estado do Paraná. Nesse estudo 

foram relatados os fatores que causam a obesidade, suas consequências, as 

complicações que essa doença pode acarretar, e o papel da reeducação 

alimentar (alimentação saudável) e a prática da atividade física na prevenção da 

obesidade. Conclui-se nesse estudo que há uma urgente necessidade de 

conscientização para uma reeducação alimentar, visto que 70% da população 

alvo da pesquisa possui hábitos alimentares inadequados. 

 

Produção didático-pedagógica 



Título: Educação Física em promoção à saúde: atividade física e alimentação 

saudável dentro da escola, fatores para a diminuição da obesidade entre 

adolescente. 

Tema: Obesidade na Adolescência 

Palavras-chave: Obesidade; Alimentação; Atividade Física 

Resumo: O estilo de vida sedentário da sociedade moderna, facilitada pelos 

avanços tecnológicos, a falta de atividade física, bem como uma alimentação 

inadequada, tem contribuído para o aumento da obesidade entre a população. E 

neste mundo moderno está o adolescente, que desde muito cedo se acostumou 

com todas essas facilidades, incorporando em seu dia a dia uma alimentação 

inadequada e uma vida sedentária. Percebendo a importância em dar destaque 

nesse assunto na escola, o presente estudo visa promover dentro do processo 

educativo, conhecimentos, discussões e reflexões sobre um estilo de vida mais 

saudável, com o objetivo de colaborar para a formação dos alunos, introduzindo-

os a uma consciência coletiva de saúde, valorizando e trabalhando os aspectos 

da prática das atividades físicas regulares e os hábitos alimentares mais 

saudáveis, priorizando a prevenção da obesidade. Pretende-se com este estudo 

melhorar a qualidade da saúde dos alunos e possivelmente a sua expansão. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: ROSANGELA MARINHO 

ORIENTADOR:  Vanildo Rodrigues Pereira 

IES:  UEM 

Artigo  

Título:   A contribuição dos jogos e brincadeiras no desenvolvimento e 

aprendizagem da criança com deficiência intelectual. 

Tema: Cultura Corporal Pontes de Análise 

Palavras-chave:  Educação Física Escola; Deficiência Intelectual; Jogos; 

Brincadeiras. 

Resumo:  A pesquisa teve como objetivo apresentar os resultados da 

implementação pedagógica realizada no Programa de Desenvolvimento 

Educacional – PDE. O objetivo da proposta foi contribuir com o atendimento às 

necessidades educacionais de crianças com deficiência intelectual da Escola 



Nice Braga- Umuarama-Paraná, tendo os jogos e brincadeiras como recursos 

pedagógicos nas aulas de Educação Física escolar. O estudo é de abordagem 

qualitativa, descritiva, com características de pesquisa-ação. Com parte da 

pesquisa-ação, as estratégias contemplaram os subsídios teórico-práticos 

necessárias à compreensão da temática proposta, tendo os jogos como 

ferramenta de ensino e aprendizagem na Educação Física escolar, envolvendo 

30 (trinta) alunos com deficiência intelectual da Escola Nei Braga da APAE de 

Umuarama-Paraná. Concluiu-se que as atividades desenvolvidas contribuíram 

para auxiliar os(as) alunos(as) com deficiência intelectual a vivenciar 

experiências compartilhadas ao contrário de suscitar a individualidade. As 

atividades lúdicas são compreendidas como práticas reais das relações sociais, 

como produto coletivo da vida humana, podendo ser utilizadas junto às crianças 

com déficit intelectual, por suas características que desvendam interesse, 

seriedade, prazer, organização, espontaneidade, dando vida à dimensão 

corporal da criança. Portanto, como proposta de trabalho para atendimento às 

necessidades educacionais especiais na disciplina de Educação Física escolar, 

ficou demonstrado que os jogos e as brincadeiras não trabalham apenas o social, 

mas são estimuladores da cognição, afeição, motivação e criatividade da 

criança,  propiciando, assim, uma interrelação entre diversas áreas. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: A contribuição dos jogos e brincadeiras no desenvolvimento e 

aprendizagem da criança com deficiência intelectual. 

Tema: Cultura Corporal Pontes de Análise 

Palavras-chave: Jogos; Brinquedos; Brincadeiras 

Resumo: O trabalho com jogos vem proporcionar os alunos com deficiência 

intelectual a oportunidade de atuar na construção do seu ser social e cultural na 

socialização e apropriação do conhecimento, não apenas interiorizando-o, mas 

participando da sua produção. Para Ide (2008, p.97), o jogo contribui para que a 

criança com deficiência intelectual aprende de acordo com seu ritmo e suas 

capacidades, além de propiciar a integração com o mundo pro meio de relações 

e vivências. 

Tem com objetivo contribuir com atendimento às necessidades educacionais de 

crianças com deficiência intelectual da Escola Nice Braga - Educação Infantil, 



Ensino fundamental, EJA fase I – Modalidade Educação Especial., todos os 

jogos e brincadeiras como recursos pedagógicos nas aulas de Educação Física. 

 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: ROSECLER FRANDOLOSO ALBERTON 

ORIENTADOR:  Luis Sergio Peres 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  

Título:   XADREZ COMO FERRAMENTA DE INTERVENÇÃO NO PROCESSO 

ENSINO APRENDIZAGEM 

Tema: Xadrez como Ferramenta no Ensino Aprendizagem para Alunos com 

Dificuldade de Atenção e Concentração 

Palavras-chave:  Xadrez;Aprendizagem; Raciocínio; Concentração; 

Cooperação. 

Resumo:  O xadrez é visto por muitos autores como ferramenta fundamental no 

processo ensino aprendizagem, auxiliando na construção do conhecimento, 

desenvolvendo habilidades intelectivas, ajudando nas tomadas de decisões e 

facilitando a autovalorização. O objetivo do estudo foi verificar se o xadrez auxilia 

no desenvolvimento da aprendizagem de forma interdisciplinar. O referido 

estudo foi caracterizado por uma pesquisa descritiva exploratória participativa, 

na qual participaram os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental do período 

matutino, que frequentam o Colégio Estadual Jardim Gisele do Município de 

Toledo. O instrumento de implementação foi uma Produção Didático Pedagógica 

que foi dividida em quatro grandes unidades, sendo composta por um 

questionário contendo questões relacionadas ao conteúdo de xadrez, que foi 

utilizado como pré-teste. Para os professores da turma, foi solicitado um parecer 

de como eram os alunos antes da implementação e como estão após a 

implementação. Após a realização das atividades didáticas constatou-se que 

ocorreram melhorias significativas na aprendizagem dos alunos, estão mais 

atentos e concentrados com maior criatividade na execução das atividades 

desenvolvidas em sala de aula. Maior habilidade de observação e raciocínio 



lógico; e observam-se também mudanças comportamentais nos membros da 

amostra, estão menos agitados, ansiosos e mais participativos e cooperativos. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: O xadrez como: Ferramenta de Intervenção no Processo Ensino 

Aprendizagem 

Tema: Xadrez como Ferramenta no Ensino Aprendizagem para Alunos com 

Dificuldade de Atenção e Concentração 

Palavras-chave: Aprendizagem; Integração; Cooperação; Jogo. 

Resumo: RESUMO: 

Esta Unidade Didática tem por objetivo principal verificar se o xadrez auxilia no 

desenvolvimento da aprendizagem de forma interdisciplinar. Assim, a mesma 

será dividida em quatro grandes unidades, sendo que na primeira unidade 

abordará “a escola na sociedade” onde serão desenvolvidas atividades visando 

o papel da escola no contexto social, o jogo e a educação na escola. Na segunda 

unidade, será desenvolvido o “xadrez como ferramenta educacional”, onde serão 

realizadas atividades como: aprender a jogar, o jogo no desenvolvimento 

intelectivo do aluno e jogos pré-enxadrísticos, auxiliando na aprendizagem do 

jogo. Na terceira unidade abordaremos o “Jogo de Xadrez” com o jogo 

propriamente dito e na última unidade será desenvolvido um “festival de Xadrez, 

no qual os alunos ensinarão o jogo para os pais e professores, culminando com 

um festival de integração. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: ROSECLEIA CAMARGO PINTO 

ORIENTADOR:  Carlos Eduardo da Costa Schneider 

IES:  UTFPR 

Produção didático-pedagógica 

Título: Contribuições de Dinâmicas de Grupo nas relações pessoais de 

adolescentes do curso profissional integrado em condição de internato. 

Tema: DINÂMICAS DE GRUPO NAS RELAÇÕES INTERPESSOAIS 

Palavras-chave: Dinâmica de Grupo; Relações Interpessoais; Formação 

Integral. 



Resumo: Este caderno temático será desenvolvido como uma ação pedagógica 

através de atividades extracurriculares no curso Técnico em Agropecuária com 

fins de melhorar a interação dos educandos do Ensino Médio Profissional que 

se encontra na condição de internos por meio de dinâmicas de grupos que 

venham contribuir no aprimoramento das relações- interpessoais.  O desafio está 

vinculado na perspectiva de superação de preconceitos e paradigmas em âmbito 

escolar, facilitando a construção social onde cada sujeito possa se reconhecer 

na diferença do outro por meio de dinâmicas de grupo e estabelecer novas 

relações afetivas com colegas na mesma situação, entendendo como se dão as 

relações desses adolescentes, além da sala de aula visando sua formação 

integral como cidadão, assim a proposta está vinculada a postura do modo de 

pensar e agir onde os sujeitos tenham os mesmos direitos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: ROSELI DO ROCIO GOMES RIBEIRO 

ORIENTADOR:  Andre L. F. Rodacki 

IES:  UFPR 

Artigo  

Título:   A influência do nível de atividade física na recuperação do equilíbrio 

postural em alunos pré e pós-púberes do Ensino Fundamental. 

Tema: Cultura Corporal  Pontes de Análise 

Palavras-chave:  equilíbrio corporal, controle postural, maturidade biológica, 

ginástica, slackline. 

Resumo:  O presente estudo teve como objetivo analisar o equilíbrio dinâmico 

de crianças de 10 a 15 anos, com a intenção de estimular o aluno e o professor 

do Ensino Fundamental a praticar nas aulas de Educação Física e no cotidiano, 

atividades físicas regulares, voltadas para o desenvolvimento do equilíbrio 

postural, por meio da ginástica escolar e “Slackline”. Realizou-se uma pesquisa 

quantitativa e uma estrutura de estudo de intervenção semi-longitudinal. A 

avaliação do equilíbrio corporal foi feita pela variação do centro de pressão após 

desequilíbrio inesperado, na amostra de alto e baixo nível de atividade física, em 

pré e pós-púberes, pela plataforma de força. Não diferiu as variáveis de equilíbrio 

em relação aos diferentes níveis de atividades físicas considerando os extremos 



da maturidade biológica. Houve diferença (p=0,032) apenas na variável de 

“tempo de overshooting” entre alunos pré e pós púberes. Concluí-se que as aulas 

de Educação Física precisam de um planejamento mais específico e longitudinal 

para o equilíbrio corporal, pois não se observam diferenças entre alunos muito 

ativos e sedentários. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: O movimento para o equilíbrio corporal 

Tema: Cultura Corporal  Pontes de Análise 

Palavras-chave: Equilíbrio. Postura. Ginástica. 

Resumo: A prática regular e bem orientada do exercício físico pode ser vista 

como uma contribuição importante para a saúde e prevenção dos problemas 

posturais. Esta unidade didática tem a intenção de estimular o aluno do Ensino 

Fundamental a praticar nas aulas de Educação Física e no cotidiano, níveis de 

atividades físicas regulares, voltadas para o desenvolvimento das capacidades 

físicas e psicomotoras, por meio da ginástica escolar. Proporcionando ao aluno 

a oportunidade de construir um conceito de Equilíbrio Corporal e orientação 

postural, conhecerem as estruturas que compõe o controle corporal, avaliar e 

perceber seu cotidiano, utilizando os fundamentos da Ginástica Acrobática para 

o desenvolvimento do equilíbrio corporal, buscando a construção de um estilo de 

vida saudável e equilibrado. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: ROSELY FRAGA ANTONIETTI PASCOTTO 

ORIENTADOR:  Roseli Terezinha Selicani Teixeira 

IES:  UEM 

Artigo  

Título:   Educação Física e Saúde no contexto escolar do CEEBJA 

Tema: Cultura Corporal : Pontes de Análise 

Palavras-chave:  Atividade Física; Cultura Corporal e Saúde; Educação de 

Jovens e Adultos. 

Resumo:  O presente trabalho é parte integrante e conclusiva do PDE, realizado 

nos anos de 2012/2013. Consiste no relato da contribuição das aulas de 



Educação Física, utilizando o Elemento Articulador Cultura Corporal e Saúde e 

apresenta resultados comparativos do nível das Atividades Físicas Habituais dos 

alunos pré e pós programa de intervenção desenvolvido nas aulas de Educação 

Física no Ensino Médio do CEEBJA, visando a promover a saúde e melhoria na 

qualidade de vida. Participaram na implementação da Unidade Didática 38 

alunos jovens e adultos de 18 a 53 anos, matriculados em uma turma coletiva do 

Ensino Médio da EJA. Este grupo foi incentivado em 36 aulas teórico/práticas 

praticar atividades físicas e assimilar conhecimentos acerca dos benefícios 

pessoais promovidos pelo estilo de vida fisicamente ativo. Finalizou-se com a 

reflexão de que os resultados positivos obtidos favorecem a aplicação deste 

processo educativo em outras turmas, enriquecendo a prática pedagógica nas 

turmas de EJA e permitindo aos alunos jovens e adultos uma formação mais 

crítica e reflexiva. 

 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE NO CONTEXTO ESCOLAR DO                      

CEEBJA 

Tema: Educação Física na Educação de Jovens e Adultos 

Palavras-chave: Educação física; Promoção da saúde; Educação de jovens e 

adultos; CEEBJA. 

Resumo: A proposta desta Unidade Didática é construir com os alunos do 

Ensino Médio do CEEBJA o conceito de saúde ampliado, utilizando o elemento 

articulador cultura corporal e saúde, proposto nas Diretrizes Curriculares 

Estaduais do Paraná-DCE’S (2008), como ferramenta indispensável ao trabalho 

pedagógico proposto para se construir uma educação de qualidade. Espera-se 

que a implementação deste material além de proporcionar conhecimentos 

científicos sobre a prática de atividades físicas regulares para a promoção da 

saúde e melhoria da qualidade de vida, traga para a educação do Estado uma 

proposta pedagógica crítica, na qual os conteúdos curriculares recebam 

destaque, estabelecendo nexos entre os interesses dos alunos da EJA, suas 

necessidades e a visão crítica da realidade onde estão inseridos. O 

desenvolvimento desta unidade tem como encaminhamento metodológico a 

organização de uma sequência didática, que apresenta um conjunto de 



atividades escolares organizadas como leitura de textos, reflexões, 

conhecimentos científicos específicos e execução de atividades teóricas e 

práticas permitindo que os alunos alcancem gradativamente o domínio do 

conteúdo.Tem como objetivo geral analisar a contribuição das aulas de 

Educação Física visando a promoção da saúde e a melhoria da qualidade de 

vida dos alunos do Ensino Médio Noturno do CEEBJA. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: ROSILENE MUGNOL MARTINS 

ORIENTADOR:  Glaucia Andreza Kronbauer 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  

Título:   JOGOS  BRINCADEIRAS: A LUDICIDADE E A CULTURA CORPORAL 

Tema: Cultura Corporal Pontes de Análise 

Palavras-chave:  Ludicidade; Jogos e Brincadeiras; Cultura Corporal; Materiais 

sucatas; Educação Física 

Resumo:  Este artigo tem a intenção de relatar o trabalho desenvolvido durante 

o curso do PDE/2012. O foco de estudo é o conhecimento e a prática de Jogos 

e Brincadeiras enquanto produtos de construção cultural, social e histórica do 

indivíduo. A Educação Física é o componente curricular responsável pelas 

diversas manifestações da cultura corporal e não pode negligenciar alguns 

conteúdos e privilegiar outros. Os jogos e brincadeiras, enquanto conteúdos 

aparecem, muitas vezes, no grupo dos negligenciados. A pergunta que motivou 

o presente trabalho foi: quais as possibilidades de trabalho com alunos de sexto 

ano a partir de “jogos e brincadeiras” nas aulas de educação física? O objetivo 

foi desenvolver a criatividade, a imaginação e a integração, oferecer um espaço 

de prática coletiva dos brinquedos e brincadeiras criados pelos alunos, promover 

o desenvolvimento físico, emocional, mental e o social  discutindo a problemática 

do meio ambiente por meio da construção de brinquedos, a partir de materiais 

alternativos e sucatas. O Tema foi escolhido considerando a realidade de muitas 

escolas nas quais a educação física escolar ainda é abordada como espaço de 

iniciação esportiva. A Unidade Didática produzida foi implementada com alunos 

do 6º ano do Ens.Fund.( Col. Est.Olavo Bilac), em 32h/a do1ºtrimestre 2013.  O 



material didático produzido pode ser utilizado em qualquer escola e com diversas 

turmas, pois possibilita adaptações às características individuais de cada 

professor e de sua técnica de ensino. O resultado do trabalho foram aulas 

prazerosas e significativas, carregadas de aprendizado e reflexões sobre as  

ações do dia a dia. 

 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: JOGOS E BRINCADEIRAS: A LUDICIDADE E A CULTURA CORPORAL 

Tema: Cultura Corporal Pontes de Análise 

Palavras-chave: Ludicidade; Jogos e Brincadeiras; Cultura Corporal; Materiais 

sucatas; Educação Física 

Resumo: Esta Unidade Didática foi elaborada considerando a realidade de 

muitas escolas nas quais a Educação Física escolar ainda é abordada como 

espaço de iniciação esportiva. Acredita-se que os jogos e brincadeiras têm a 

possibilidade de promover a integração e o trabalho em equipe, a cooperação, o 

respeito a si mesmo e ao próximo, o desenvolvimento mental, corporal e social 

dos alunos de forma lúdica. Frente à supervalorização dos esportes nas aulas 

de Educação Física na escola é necessário que reflitamos sobre a prática 

pedagógica. 

Pretende-se com esse material proporcionar o conhecimento e a prática de 

Jogos e     Brincadeiras enquanto produtos de construção cultural, social e 

histórica do indivíduo, desenvolver a criatividade, a imaginação e a integração, 

discutir a problemática do meio ambiente por meio da construção de brinquedos, 

a partir de materiais alternativos e sucatas e oferecer um espaço de prática 

coletiva dos brinquedos e brincadeiras criados pelos alunos. 

Esta Unidade Didática será realizada com aproximadamente 35 alunos, do 6º 

ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Olavo Bilac. Será aplicada em 

32h/a no 1ºtrimestre de 2013. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: ROSIMARA SANGY DA SILVA MORETTI 

ORIENTADOR:  Evandra Hein Mendes 



IES:  UNIOESTE 

Artigo  

Título:   ATIVIDADES FÍSICAS E RECREATIVAS COMO CONTRIBUIÇÃO 

PARA ESTREITAR RELAÇÕES ENTRE PAIS, FILHOS E ESCOLA 

Tema: Aproximação entre escola e comunidade 

Palavras-chave:  Atividade Física, pais, filhos e escola 

Resumo:  Este artigo refere-se à análise da contribuição das atividades físicas 

e recreativas no relacionamento entre alunos, pais e professores com a escola, 

a partir da vivência de momentos de descontração, diversão e reflexão. Para 

tanto, foram realizados encontros com propostas de interação no espaço escolar 

envolvendo temas diversificados, como esportes, culinária, festividades e 

comemorações em finais de semana ou feriados. Os principais resultados 

apontaram interesse dos pais em participar juntamente com seus filhos de 

atividades extracurriculares promovidas pela escola, que pode proporcionar 

aproximação destes com a escola e com os professores. As atividades físicas e 

recreativas constituem-se conteúdos da disciplina de educação física e se 

apresentaram como estratégia envolvente para estreitar os laços entre pais, 

alunos e escola. Porém, é notório dizer que este deverá ser um trabalho à longo 

prazo para atender e fortalecer este envolvimento pela maioria da comunidade 

escolar. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: ATIVIDADES FÍSICAS E RECREATIVAS COMO CONTRIBUIÇÃO 

PARA ESTREITAR RELAÇÕES ENTRE PAIS, FILHOS E ESCOLA 

Tema: Caderno pedagógico 

Palavras-chave: Atividade física, pais, filhos, escola 

Resumo: Sabendo que o envolvimento dos pais na educação dos filhos é de 

suma importância e que estes devem estar atentos a todas as transformações 

sociais e educacionais percebe-se a importância de criar um espaço na escola 

para que os pais juntamente com seus filhos, possam desfrutar momentos de 

descontração e prazer através de atividades físicas e recreativas, buscando 

melhor interação com a escola de maneira que possam conhecer a filosofia de 

trabalho e a dinâmica da mesma, bem como contribuir para um maior 



envolvimento dos pais com os filhos no que se refere à construção de uma 

relação familiar e escolar mais interativa, produtiva e prazerosa. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: SALOMAO DALL'AGNOL 

ORIENTADOR:  ARESTIDES PEREIRA DA SILVA JUNIOR 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  

Título:   PRÁTICAS PARTICIPATIVAS NOS CONTEÚDOS JOGOS E 

BRINCADEIRAS EM AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

Tema: Pedagogia Participativa na Educação Física escolar 

Palavras-chave:  Educação Física. Ensino Fundamental. Práticas 

Participativas. Jogos. Brincadeiras. 

Resumo:  Os jogos e brincadeiras desenvolvidos nas aulas de Educação Física 

podem criar condições para uma participação mais ativa da família no contexto 

escolar, aproximando pais e filhos. Pensando nisso, este artigo apresenta os 

resultados do projeto de intervenção pedagógica do Programa de 

Desenvolvimento Educacional (PDE), desenvolvido no Colégio Estadual 

Euclides da Cunha, Matelândia – PR, envolvendo alunos do Ensino Fundamental 

e seus familiares. O projeto teve por objetivo desenvolver e aplicar uma proposta 

de aulas de Educação Física pautada em práticas participativas envolvendo 

alunos e familiares. Para tanto foram propostos vivências de jogos e brincadeiras 

buscando promover a prática de atividades físicas e resgatar o valor de 

atividades recreativas na comunidade escolar. A partir de informações 

levantadas por meio da aplicação de questionários buscando saber o que alunos 

e familiares conhecem sobre vivências de jogos e brincadeiras, ficou evidente 

que a escola pode contribuir para que estudantes e familiares criem uma nova 

rotina de atividades físicas, valorizando a qualidade de vida o que reflete sobre 

a importância atribuída às aulas de Educação Física na escola. 

 

Produção didático-pedagógica 



Título: AS VIVÊNCIAS DOS JOGOS E BRINCADEIRAS NAS AULAS DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO FUNDAMENTAL 

Tema: Pedagogia Participativa na Educação Física escolar 

Palavras-chave: Educação Física; Jogos; Brincadeiras; princípios participativos 

Resumo: Os jogos e brincadeiras desenvolvidos nas aulas de Educação Física 

podem criar condições que possibilitem uma participação mais ativa da família 

no contexto escolar, aproximando pais e filhos. Pensando nisso, o projeto de 

intervenção pedagógica do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) 

de um professor de Educação Física tem por objetivo desenvolver e aplicar uma 

proposta de aulas de Educação Física pautada em práticas participativas que 

considerem a participação da família no processo ensino aprendizagem de 

alunos do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Euclides da Cunha, 

Matelândia – PR envolvendo alunos na faixa etária de 10 a 12 anos. Desta forma, 

o objetivo desta Unidade Didática é apresentar aos professores de Educação 

Física e/ou alunos diversas possibilidades de vivências de brincadeiras e jogos 

para serem desenvolvidas nas aulas de Educação Física do Ensino 

Fundamental, de forma que as mesmas possam ser reaplicadas pelos 

estudantes com seus familiares. Para melhor entendimento, esta Unidade 

Didática é apresentada em cinco partes, sendo: Parte 1 – Incluindo a família; 

Parte 2 – Analisando os resultados; Parte 3 – Vivenciando as atividades; Parte 

4 – Preparando a participação da família; Parte 5 – Socializando as experiências. 

Espera-se que esta Unidade Didática seja um importante material de apoio para 

a melhoria das aulas de Educação Física, bem como a aproximação da família 

à escola. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: SANDRA REGINA DE SOUZA 

ORIENTADOR:  Roseli Terezinha Selicani Teixeira 

IES:  UEM 

Artigo  

Título:   A experiência do Se-movimentar nas aulas de Educação Física: uma 

proposta de intervenção pedagógica 

Tema: Diálogos entre Teoria e Metodologia 



Palavras-chave:  Educação física; Se-movimentar; Metodologia; Pedagogia  

Crítico-Emancipatória. 

Resumo:  O objetivo deste estudo foi analisar as metodologias presentes nas 

aulas de Educação Física vivenciadas no 6º ano na percepção de alunos do 7º 

Ano do Colégio estadual Princesa Izabel –E.F.M da cidade de Marilena. Tendo 

como objetivos específicos: identificar na percepção dos alunos do 7º ano, as 

metodologias utilizadas pelos professores nas aulas de Educação Física no 6º 

ano; vivenciar por meio de atividades sistematizadas a metodologia Crítico-

Emancipatória nas aulas de Educação Física; identificar na percepção dos 

alunos do 7º ano aspectos positivos e negativos da metodologia Crítico-

Emancipatória nas vivências nas aulas de educação física do 7º ano e avaliar 

por meio dos instrumentos; relatos e entrevistas, os resultados advindos das 

vivências realizadas nas intervenções. Neste sentido, tem-se a necessidade de 

caracterizar este ‘Se-movimentar humano’, pois ele está pautado na 

Fenomenologia da percepção, oferecendo esse estatuto filosófico, baseado em 

estudos realizados por Lambert, Kant, Hegel, Husserl, Merleau-Ponty e 

Dartigues entre outros que através de tais estudos mostram a complexidade de 

compreensão, porém não menos importante que as outras linhas filosóficas. A 

amostra foi composta por 30 alunos. A pesquisa caracteriza-se como descritiva 

qualitativa. Dessa forma, conclui-se que não existiu uma pedagogia/metodologia 

definida no trabalho realizado pelos professores do 6° ano do ano letivo de 2012 

do Colégio Estadual princesa Izabel- Marilena/Pr. As aulas consistiram no ato de 

reproduzir movimentos esportivos de forma tecnicista e de uma abordagem 

sistêmica (Singer e Dick, 1980 e Muska Mosston,1986). Visando aos objetivos 

propostos nesse estudo, destaca-se que os pontos positivos dessa perspectiva 

metodológica estão situados nos momentos em que os alunos são informados 

logo no início dela, quais objetivos devem alcançar e atividades a serem 

realizadas, a transcendência de limites em que o arranjo material é importante, 

pois este dará entusiasmo e motivação para que a atividade seja realizada com 

êxito e criatividade. Estes ainda passam pela parte da aula da transcendência 

de limites para aprendizagem participando da seleção das etapas da atividade e 

atuando efetivamente da elaboração dela, repetindo, corrigindo e encenando. 

Em seguida, estes têm a etapa da transcendência de limites, criando/inventando, 

problematizando, apresentando ideias e finalizando com a apresentação final de 



cada grupo com a avaliação das atividades e participação, podendo estender a 

aula com uma atividade como tarefa. Outro ponto positivo é a Didática 

Comunicativa, na qual os alunos estavam o tempo todo se comunicando, 

questionando, trocando ideias e refletindo sobre cada movimento realizado, 

culminando com o relato e a entrevista. Considero estes os pontos positivos pela 

necessidade que a Educação Física Escolar tem de formular bases teóricas para 

as aulas e de comunicaçãodos conteúdos pelo professor para os alunos e dos 

alunos para o professor. O ponto negativo encontrado nessa perspectiva 

pedagógica é que demanda em algumas aulas um tempo maior que o disponível 

(neste caso), correndo o risco da atividade ficar para ser terminada em outra 

aula. Os relatos e entrevistas ao final da implementação da Produção Didática 

mostraram que a utilização da perspectiva Crítico-Emancipatória e Didática 

Comunicativa é viável nas aulas de Educação Física Escolar, pois permite a 

criação e participação ativa dos alunos, produzindo conhecimento, elaborando 

movimentos, compartilhando ideias e desenvolvendo “ações comunicativas” em 

que o corpo atua de forma fenomenal e o movimento humano como um Se-

movimentar e de Ser Humano-Mundo e Crítico e emancipado. Não havendo 

dessa forma limitações para sua aplicação, necessitando apenas de 

conhecimento das Pedagogias/metodologias existentes e necessidades de 

aplicá-las com determinados assuntos e turmas. Sendo a perspectiva da 

Pedagogia Crítico-Emancipatória uma metodologia indicada a todos os níveis de 

ensino e com todos os conteúdos que constam nas Diretrizes Curriculares do 

Estado do Paraná (2008), cabe ao professor(a) organizar-se em seu 

planejamento para propor objetivos e trabalhar para que estes sejam 

alcançados.    

  

 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: A experiência do Se-movimentar nas aulas de Educação Física: uma 

proposta de intervenção pedagógica 

Tema: Diálogos entre Teoria e Metodologia 

Palavras-chave: Educação física; Se-movimentar; Metodologia; Pedagogia  

Crítico-Emancipatória. 



Resumo: Diante de diferentes metodologias no ambiente escolar, destaco a 

Pedagogia Crítico-Emancipatória. Acredito que possibilita uma melhor 

organização e estruturação dos conteúdos e  não trata das teorias relacionadas 

às aulas de educação física, não está vislumbrando uma educação física de 

qualidade apenas no que diz respeito aos conteúdos aplicados e seus 

resultados, mas sim uma educação física que vai além dos conteúdos propostos 

pelas DCEs. Busca analisar o Se-movimentar dos alunos nas aulas de educação 

física, propondo uma Educação Física com característica emancipatória onde o 

aluno é autor e ator de seu movimento. O objetivo geral é: analisar as 

metodologias presentes nas aulas de Educação Física vivenciadas no 6º ano na 

percepção de alunos do 7º Ano. Os objetivos específicos: identificar na 

percepção dos alunos do 7º ano, as metodologias utilizadas pelos professores 

na educação física no 6º ano; vivenciar por meio de atividades sistematizadas a 

metodologia Crítico-Emancipatória nas aulas de educação física; identificar na 

percepção dos alunos do 7º ano aspectos positivos e negativos da metodologia 

Crítico-Emancipatória nas vivências nas aulas de educação física do 7º ano e 

avaliar por meio de relatos e entrevistas os resultados advindos das vivências 

realizadas nas intervenções.  A pesquisa se caracteriza como descritiva 

qualitativa. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: SEILA MARIA TREVISANI MASCARENHAS 

ORIENTADOR:  Rui Goncalves Marques Elias 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  

Título:   Limites da Violência na Educação Física Escolar 

Tema: Violência na Escola 

Palavras-chave:  Violência.Indisciplina.Incivilidade.Educação.Limites. 

Resumo:  Muitos de nossos alunos apresentam comportamentos violentos e 

inadequados dentro do ambiente escolar, sendo que interferem tanto na prática 

docente quanto na aquisição dos conhecimentos propostos. Dessa forma faz-se 

necessário buscar através da implementação da Produção Didático-Pedagógica, 

critérios que apresentassem estratégias que promovessem conhecimentos, 



troca de experiências entre o dar e receber, ação e reação, compreendendo os 

desafios individuais e sociais, buscando sempre colocar limites, através de 

atividades que pudessem contribuir para uma melhora no convívio escolar. Para 

tanto, um questionário foi disponibilizado logo no início para os alunos, 

abordando comportamentos do dia-a-dia e a reação deles frente a essas 

situações colocadas. E no final o mesmo questionário foi repetido para que se 

fosse constatado se houvera as mudanças almejadas pelos objetivos propostos. 

Assim, este artigo tem o intuito de mostrar como a implementação de atividades 

selecionadas – jogos, dinâmicas, filmes – concorreram para identificar junto aos 

alunos, a importância dos valores sociais entre o certo e o errado, o auto-

conhecimento e a auto-estima, promovendo a reflexão sobre o papel de cada 

um e sua contribuição para o bem comum. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Limites da Violência na Educação Física Escolar 

Tema: Violência 

Palavras-chave: Violência;Indisciplina;Incivilidade;Educação;Limites 

Resumo: Considerando que muitos de nossos alunos apresentam 

comportamentos violentos e inadequados dentro do ambiente escolar, e que 

estes comportamentos interferem tanto na prática docente quanto na aquisição 

dos conhecimentos propostos, faz-se necessário buscar na Produção didático-

Pedagógica, critérios que apresentem estratégias, que promovam 

conhecimentos, troca de experiências entre o dar e receber, ação e reação, 

compreender os desafios individuais e sociais, buscando sempre colocar limites, 

através de atividades que possam contribuir para uma melhora no convívio 

escolar. Diante dessa situação, atuar estimulando a importância dos valores 

sociais entre o certo e o errado, trabalhar o auto conhecimento e auto estima, 

promover a reflexão sobre o papel de cada um e sua contribuição para o bem 

comum. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: SERGIO MARIANO BACK 

ORIENTADOR:  Luiz Cesar Teixeira dos Santos 



IES:  UNIOESTE 

Artigo  

Título:   O ensino de xadrez como instrumento pedagógico no combate a 

indisciplina escolar e as dificuldades de aprendizagem 

Tema: Convergências: os conteúdos da educação física e o cotidiano escolar 

Palavras-chave:  Xadrez; Educando; Pedagógico; Disciplina; Ensino-

aprendizagem. 

Resumo:  Este artigo aborda as reflexões realizadas na elaboração do projeto 

de intervenção e produção pedagógica, através da implementação desenvolvida 

na escola. Este por sua vez, visa despertar nos educandos o hábito pela prática 

do xadrez, com o objetivo de contribuir na melhoria dos aspectos disciplinares e 

de aprendizagem. Devido ao grande poder educativo que o xadrez pode 

representar, buscamos utilizá-lo como instrumento de auxílio pedagógico na 

melhoria do processo de ensino e aprendizagem. Para isso foi realizado um 

levantamento diagnóstico junto a escola dos alunos que estariam apresentando 

maior incidência nas problemáticas acima mencionadas, tendo como método de 

pesquisa, a observação participante. As atividades de implementação 

pedagógica foram realizadas entre os meses de Março e Julho, perfazendo um 

total de 32 horas aulas, com um grupo de 20 alunos dos sextos anos do período 

matutino do Colégio Estadual Arnaldo Busato, município de Verê/PR. Os dados 

foram analisados descritivamente e indicaram para uma melhora no ambiente 

escolar, com mais respeito e harmonia entre os alunos, desta forma, possibilitar 

maior interação e produtividade por parte dos mesmos durante as aulas. Através 

do depoimento de alguns dos professores das turmas em questão e da 

pedagoga responsável, podemos observar que os educandos apresentaram 

algumas melhoras quanto à questão comportamental e também na 

aprendizagem, superando algumas barreiras que estariam dificultando o 

processo de escolarização e convívio social. Neste sentido, o projeto visa 

contribuir com os colegas professores, como instrumento de apoio pedagógico 

na melhoria do processo de formação educacional dos educandos. 

 

Produção didático-pedagógica 



Título: O ensino de xadrez como instrumento pedagógico no combate a 

indisciplina escolar e as dificuldades de aprendizagem em uma turma de sala de 

apoio 

Tema: Convergências: os conteúdos da educação física e o cotidiano escolar 

Palavras-chave: Educando; Jogo de Xadrez; Aprendizagem; Qualidade; 

Disciplina. 

Resumo: A indisciplina escolar é um dos temas mais recorrentes atualmente, 

que preocupa professores, psicólogos, pesquisadores e pensadores dos 

diversos níveis de ensino da educação brasileira. 

Observando a angústia dos colegas educadores em administrar a indisciplina e 

as dificuldades de aprendizagem, que está prejudicando todo processo 

educativo, é que se propôs a elaborar este estudo, observando no xadrez um 

potencial muito grande ao trabalhar inúmeras qualidades que possam superar 

as mazelas que interferem diretamente no processo de ensino e aprendizagem. 

Qualidades estas essenciais à formação integral dos educandos. 

Dentre os principais objetivos pode-se destacar: 

- A realização de uma pesquisa sobre as causas e consequências da 

problemática em questão. 

- A responsabilidade da família e da escola diante deste contexto. 

- A investigação sobre o xadrez como instrumento possível de superação. 

- A importância da prática do xadrez na construção do conhecimento e da 

cidadania. 

           No início do ano letivo, será feita a apresentação do trabalho à 

comunidade escolar. O método de pesquisa utilizado será o de observação 

participante em sala de aula e levantamento diagnóstico junto à equipe 

pedagógica e direção, referente a uma turma de 20 alunos dos sextos anos que 

apresentarem maior defasagem em relação à temática proposta. A partir de 

então, será desenvolvido o trabalho relacionado à prática do xadrez em 32 aulas, 

abordando atividades teóricas e práticas com uma sequência metodológica.   

 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: SILAS DE SOUZA MACHADO 



ORIENTADOR:  Goncalo Cassins Moreira do Carmo 

IES:  UEPG 

Artigo  

Título:   O Resgate das Brincadeiras Tradicionais no Cotidiano da Educação 

Física 

Tema: Convergências: Os Conteúdos da Educação Física e o Cotidiano Escolar 

Palavras-chave:  Brincadeiras Tradicionais; Educação Física; Resgate. 

Resumo:  Este trabalho apresenta os resultados de cada uma das etapas 

desenvolvidas a partir do Projeto intitulado “O Resgate das Brincadeiras 

Tradicionais no Cotidiano da Educação Física”, selecionado pelo Programa de 

Desenvolvimento Educacional – PDE, da Secretaria Estadual de Educação do 

Paraná e desenvolvido sob a orientação do Prof. Ms. Gonçalo Cassins Moreira 

do Carmo da Universidade Estadual de Ponta Grossa, durante o período 

compreendido entre fevereiro de 2012 a fevereiro de 2014. Desta forma, o artigo 

aborda as seguintes etapas: consolidação do projeto, na qual foi destacado o 

possível resgate das brincadeiras tradicionais no âmbito escolar e 

especificamente com conteúdo das aulas de Educação Física; desenvolvimento 

do material didático, configurado como uma Unidade Didática que tratou de 

contextualizar historicamente as brincadeiras tradicionais e trazer sugestões de 

atividades que basearam as práticas desenvolvidas e a implementação do 

Projeto na Escola, cujo resultado alcançado foi a confirmação que as 

brincadeiras tradicionais, além de ser conteúdo presente nas Diretrizes 

Curriculares do Estado do Paraná tem também aprovação dos alunos quanto a 

sua relevância. 

 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: O Resgate das Brincadeiras Tradicionais no Cotidiano da Educação 

Física 

Tema: Convergências: Os Conteúdos da Educação Física e o Cotidiano Escolar 

Palavras-chave: Brincadeiras tradicionais; resgate; cultura local 

Resumo: As brincadeiras tradicionais têm sofrido, em virtude do crescimento da 

tecnologia e os costumes atuais, um desgaste favorecendo o seu esquecimento 

em detrimento de atividades virtuais. Portanto, através da inserção das 



brincadeiras no cotidiano das aulas, busca-se apresentar as brincadeiras 

tradicionais ao universo das crianças nas aulas a partir do 6º ano, estabelecer o 

confrontamento entre as brincadeiras atuais e aquelas praticadas pelos 

antepassados e possibilitar a prática de brincadeiras tradicionais no contexto das 

aulas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: SILMARA AMARAL CONTI 

ORIENTADOR:  LUIZ CARLOS DE ALMEIDA LEMOS 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  

Título:   A CONTRIBUIÇÃO DOS JOGOS COOPERATIVOS NA 

SOCIALIZAÇÃO 

Tema: EDUCAÇÃO FÍSICA 

Palavras-chave:  Jogos; Cooperação, Educação  Física 

Resumo:  A violência e o conflito sempre permearam o contexto escolar, porém 

cada vez mais os índices acerca da violência têm demonstrado a crescente 

agressividade entre os estudantes, seja através de violência física ou violência 

psicológica (bullyng).  Dessa forma é imprescindível desenvolver no contexto 

educacional atividades que promovam a convivência coletiva e o respeito ao 

outro. A Educação Física Escolar embora muitas vezes esteja associada 

unicamente à prática desportiva, pode proporcionar ao educando outros 

benefícios como o desenvolvimento da sua corporeidade e o desenvolvimento 

de atividades desportivas e lúdicas baseadas em atitudes de cooperação, 

respeito e solidariedade. O objetivo deste trabalho é demonstrar que os Jogos 

Cooperativos podem ser uma proposta pedagógica para se trabalhar a violência 

no contexto escolar. Isso se deve aos vários fatores que contribuem para que 

esses jogos sejam estruturados tanto como dinâmicas de grupos, como também  

atividades desportivas de caráter socializador. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: A CONTRIBUIÇÃO DOS JOGOS COOPERATIVOS NA SOCIALIZAÇÃO 

Tema: Educação Física 



Palavras-chave: Cooperação; Jogos Cooperativos; Educação Física 

Resumo: Este Caderno Pedagógico tem por objetivo apresentar aos 

professores de Educação Física da Rede Pública de Educação do Estado do 

Paraná algumas conceituações e atividades referentes a temática Jogos 

Cooperativos, para serem desenvolvidas tanto na área de Educação Física como 

em outras áreas do conhecimento. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: SILMARA STELLA 

ORIENTADOR:  Alfredo Cesar Antunes 

IES:  UEPG 

Artigo  

Título:   A contribuição do tênis de mesa para a prática esportiva escolar 

Tema: Diálogos entre teoria e metodologia 

Palavras-chave:  ¨tênis de mesa; cultura corporal; crítico-superadora¨. 

Resumo:  Este estudo teve como objetivo caracterizar o tênis de mesa como 

elemento privilegiado da cultura corporal, verificar diversas metodologias, 

averiguar e possibilitar o conhecimento e prática da modalidade a todos os 

alunos. Na escola, o tênis de mesa é compreendido como uma atividade livre, 

onde alguns impõem suas próprias regras, de acordo com o momento, e em 

benefício próprio. Utilizando- se da visão crítico- superadora, teve- se a intenção 

de transformar o quadro atual no qual a prática da modalidade estava inserida, 

percebeu-se que o tênis de mesa é uma proposta inovadora quando 

devidamente orientado. As atividades realizadas trouxeram mais motivação e 

interesse ao grupo, pois oportunizaram a participação, a confecção de material 

próprio e o aprendizado. Ainda foi possível detectar e corrigir algumas 

defasagens motoras existentes. Constatou- se que todos os alunos (100%) 

compreenderam e conheceram melhor o esporte, (98%) sabe diferenciá-lo do 

pingue-pongue, (85%) começou a praticá-lo no recreio e nas horas de lazer. Nas 

aulas de Educação Física houve (100%) de aceitação, sendo que (92%) 

aprendeu a jogar durante a realização do projeto com a professora de Educação 

Física e (96%) reconhece a importância do tênis de mesa como prática 

educativa. 



 

Produção didático-pedagógica 

Título: A contribuição do tênis de mesa para a prática esportiva escolar 

Tema: Diálogos entre teoria e metodologia 

Palavras-chave: Tênis de mesa; alunos; educação física escolar 

Resumo: O conteúdo esporte ainda exerce forte influência nas aulas de 

educação física, predominando aqueles que o professor possui mais habilidade 

ou facilidade. Pensando nisso, a escolha da modalidade tênis de mesa justifica-

se por ser pouco trabalhado ou deixado de lado, sendo apenas um passatempo 

ou uma recreação para os dias de chuva. Esta unidade didática tem como 

objetivo oportunizar a todos os alunos o conhecimento e a prática desta 

modalidade. As atividades serão desenvolvidas através de vídeos, aulas 

teóricas, práticas e no encerramento haverá um festival. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: SILVIA JANETE BASTOS 

ORIENTADOR:  Bruno Sergio Portela 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  

Título:   Ginástica nas aulas de Educação Física: Uma possibilidade para o uso 

do espaço público 

Tema: A ginástica nas aulas de Educação Física. 

Palavras-chave:  Educação Física; Ginástica; Espaço Público. 

Resumo:  A Ginástica é um conteúdo da Educação Física particularmente 

desafiador. Com o surgimento das Academias ao Ar Livre, a população passou 

a usar este espaço para a sua prática. Frequentemente, é possível observar os 

alunos realizando os exercícios sem aquecimento, sequência ou continuidade, 

em posturas inadequadas, correndo o risco de lesionar músculos, articulações 

ou sofrer com dores tardias. Observou-se a importância de refletir, sobre os 

conhecimentos relacionados à Ginástica de Condicionamento Físico, 

vivenciados este espaço. O presente estudo teve como objetivo compreender 

como os conteúdos de Ginástica de Condicionamento Físico, podem contribuir 

na melhoria da utilização das Academias ao Ar Livre, para promover a qualidade 



de vida. A metodologia foi pautada na pedagogia histórico-crítica sistematizada 

por João Luiz Gasparin, desenvolvendo um proposta didática, teórica e prática 

com 32 aulas de Ginástica, envolvendo alunos da 2ª série B do ensino Médio , 

com idade entre 15 e 17 anos, do Colégio Estadual La Salle – EFM , de Pato 

Branco – PR. Ao final, foram percebidas mudanças significativas do grupo em 

relação à prática da ginástica nos aparelhos, o que leva a crer que os conteúdos 

da Ginástica de Condicionamento Físico são pré-requisitos para uma utilização 

consciente e eficiente deste espaço público. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: A ginástica nas aulas de Educação Fisica: Uma possibilidade para o uso 

do espaço público 

Tema: A ginástica nas aulas de Educação Física. 

Palavras-chave: Educação Fisica;Ginástica;Espaço Público 

Resumo: As Academias ao Ar Livre são um novo local para a prática da 

atividade física em muitas cidades. 

O projeto pretende discutir como os conteúdos referentes a ginástica de 

condicionamento físico podem contribuir para a utilização das academias de 

maneira consciente e adequada. 

Partindo dessa problemática que emerge do contexto social, esse trabalho visa 

refletir sobre o conhecimento popular, empírico  e o conhecimento científico, 

transpondo os conteúdos para a prática social através de vivências nesse 

espaço pùblico. Acredita-se que a ginástica de condicionamento físico possa 

incentivar a utilização das academias despertando uma intencionalidade e 

consciência em sua prática, pois esse novo espaço é de interesse dos alunos e 

comunidade. 

O presente projeto será desenvolvido no Colégio La Salle - Ensino Fundamental 

e Médio, com alunos do 2º ano do Ensino Médio, no 1º semestre de 2013, em 

dez aulas da disciplina de Educação Física. Para tanto, o estudo estará 

fundamentado na teoria Histórico Cultural de Vigotsky que é discutida por 

Gasparin na proposta pedagógica Histórico Crítica. 

Esta didática vai da prática social inicial a nova prática social pela mediação da 

teoria. 



A elaboração do material segue uma sequência didática que terá como objeto 

de estudo os conteúdos e conceitos pertinentes a ginástica de condicionamento 

físico, contextualizados a partir da filmagem produzida na primeira visita à 

academia. 

Novas experimentações serão realizadas, para que ao final cada aluno elabore 

um programa de exercícios físicos de acordo com suas necessidades. 

Posteriormente será confeccionado pelos alunos e professor um material 

informativo para uso pela comunidade. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: SOLANGE GODOI 

ORIENTADOR:  Eneida Maria Troller Conte 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  

Título:   Hábitos de atividade física em alunos do ensino médio do Colégio 

Estadual Monteiro Lobato do município de Dois Vizinhos 

Tema: Diálogo entre Teoria e Metodologia 

Palavras-chave:  Aptidão física: Atividade física: Tecnologia. 

Resumo:  Este estudo tem como objetivo apresentar resultados sobre o 

comportamento adotado por jovens e adolescentes de uma escola pública, em 

relação ao nível de atividade física, bem como sobre os níveis de aptidão física. 

Procurou-se também estabelecer uma relação entre os níveis de atividade física, 

aptidão física e o uso das tecnologias (o computador, o celular...). Evidenciando 

as possíveis implicações que a diminuição da atividade física pode desencadear 

no corpo humano, e buscando deste modo sensibilizar os alunos sobre a 

importância da prática regular de atividade física, como forma de contribuir para 

a saúde. Inicialmente, para determinar o nível de atividade física aplicou-se aos 

alunos do 1º ano A e 1º ano C o IPAQ (Questionário Internacional de Atividade 

Física) na versão curta e o seu protocolo de pontuação para avaliar o nível de 

atividade física dos mesmos. Para avaliar a aptidão física utilizou-se do protocolo 

do Projeto Esporte Brasil (GAYA, 2009) a bateria de testes de aptidão física 

relacionada à saúde, onde foram aplicados os seguintes testes: a) massa 

corporal; b) medida da estatura; c) índice de massa corporal (IMC); d) 



flexibilidade (sentar e alcançar com e sem o banco de Wells); e) teste de força-

resistência (abdominal); f) teste de capacidade cardiorrespiratória (6 minutos). 

Os resultados dos testes de aptidão física e o questionário foram analisados 

juntamente com os alunos, sendo proposto a eles sequencias de atividades 

físicas. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Os hábitos de vida da atualidade têm instigado os alunos a praticar 

atividades físicas? 

Tema: Diálogo entre Teoria e Metodologia 

Palavras-chave: Atividade física; Aptidão física; Inatividade física; 

Resumo: O estilo de vida na atualidade – uso de tecnologias, informatização, 

consumismo – tem provocado grandes mudanças nos hábitos de vida da 

população. Isto ocorre de modo mais enfático na fase da adolescência. Ganham 

espaço atitudes baseadas na “lei do menor esforço”. Com a infinidade de 

equipamentos tecnológicos a disposição, o adolescente acaba por transformar-

se em um individuo sedentário. Esta inatividade física pode provocar 

conseqüências negativas para a saúde humana, como a obesidade, a 

hipertensão, o diabetes, o estresse, o aumento de problemas cardiovasculares, 

a diminuição da disposição para realizar as tarefas do cotidiano entre outros 

problemas. Sendo que muitos só são detectados anos mais tarde, já na fase 

adulta. Pensando nisso, este trabalho contribui ao transmitir informações tanto 

da importância da atividade física no corpo humano, como para chamar a 

atenção dos alunos para os problemas provocados pelo sedentarismo. Também 

será aplicada aos alunos do 1º ano do ensino médio matutino e vespertino uma 

bateria de testes de aptidão física relacionada à saúde, utilizando-se da 

metodologia do PROESP – BR. Na seqüência, se proporá ações que possam 

ajudar os jovens a saírem do imobilismo físico, estimulando-os a mudanças 

efetivas no seu estilo de vida. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: SUELY APARECIDA BARBOSA 

ORIENTADOR:  Carlos Henrique Ferreira Magalhaes 



IES:  UEM 

Artigo  

Título:   Possibilidades Pedagógicas Interdisciplinares entre Educação Física, 

Língua Portuguesa e Matemática na Sala de Apoio. 

Tema: Educação Física 

Palavras-chave:  Educação Física; Sala de apoio; Jogos; Brinquedos. 

Resumo:  Para o desenvolvimento da Implementação Pedagógica na escola, 

este artigo busca possibilitar análises sobre a intervenção pedagógica 

interdisciplinar entre a Educação Física, Língua Portuguesa e Matemática por 

meio dos jogos, brinquedos e brincadeiras e que será desenvolvido na Sala de 

Apoio. Proporcionar aulas variadas, visando oportunizar ao aluno, a partir do 

conteúdo estruturante da Educação Física, Jogos e Brincadeiras, o 

enriquecimento das vivências da cultura corporal, no sentido de ampliar seus 

conhecimentos e superar suas dificuldades. Portanto, a questão de partida 

dessa investigação se formulou como: Qual a relação entre o conteúdo 

estruturante jogos e brincadeiras e as possibilidades pedagógicas da sala de 

apoio? Assim, ao relacionar o ensino da língua portuguesa, matemática e 

Educação Física, esta última tem possibilidade de garantir uma aprendizagem 

efetiva e transformadora de hábito de vida, além da construção de uma melhor 

autoestima, identidade pessoal, cuidado com o corpo, bem como a valorização 

dos vínculos afetivos, além é claro, da apropriação do conhecimento 

historicamente produzido pelo homem ao que se refere à cultura corporal de 

desenvolvimento. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: POSSIBILIDADES PEDAGÓGICAS INTERDISCIPLINARES ENTRE 

EDUCAÇÃO FÍSICA, LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA NA SALA DE 

APOIO 

Tema: JOGOS E BRINCADEIRAS 

Palavras-chave: Jogos, brinquedos, brincadeiras 

Resumo: Para o Regras e aplicação da Implementação Pedagógica na escola, 

esta unidade busca possibilitar análises sobre a intervenção pedagógica 

interdisciplinar por meio dos jogos, brinquedos e brincadeiras e que será 

desenvolvido na Sala de Apoio, pois os mesmos possibilitam facilitar a relação 



pedagógica, desde que seja voltada à realidade social dos alunos e da escola, 

uma vez que, por meio dessas atividades, é possível intervir pedagogicamente 

e, também, criticamente sobre os modelos, padrões, valores e conhecimentos 

dominantes. Assim, um brinquedo não precisa ser sofisticado para ser bem 

utilizado pelo aluno, não é necessário que seja comprado em uma loja, pois ele 

poderá confeccionar seus brinquedos. Para garantir uma aprendizagem efetiva 

e transformadora de hábito de vida, uma melhor autoestima, identidade pessoal, 

bem como a valorização dos vínculos afetivos, além é claro, 

da       apropriação      do      conhecimento historicamente produzido pelo homem 

ao que se refere à cultura corporal de Regras e aplicação. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: SUSANA RITA TOTTI 

ORIENTADOR:  DEOCLECIO ROCCO GRUPPI 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  

Título:   Ressignificação da Educação Física na Formação de Docentes 

Tema: Ressignificação da Educação Física na Formação de Docentes 

Palavras-chave:  Formação de Docentes. Disciplina de Educação Física. 

Resumo:  O presente artigo relata resultados do projeto aplicado no 1º ano do 

Ensino Médio Formação de Docentes, versando sobre a disciplina de Educação 

Física deste curso, com o objetivo de levar os alunos a ampliar sua capacidade 

de reflexão e conhecimento sobre a real função da disciplina. O trabalho foi 

desenvolvido no Colégio Estadual de Pato Branco, com a turma de Formação de 

Docentes, tendo como objetivo geral ressignificar a percepção dos alunos do 

curso de Formação de Docentes a respeito da disciplina de Educação Física na 

Escola Básica. A metodologia foi à pesquisa qualitativa auxiliada pelo método de 

pesquisa bibliográfica e da pesquisa de campo, uma vez que além de referencial 

teórico, procurou-se investigar junto aos alunos do Curso a importância de seu 

conhecimento na disciplina de Educação Física. Trabalhamos com oficinas, 

textos, vídeos, entre outros. Para a coleta de dados utilizou-se um questionário 

contendo questões abertas, aplicado com objetivo de coletar informações sobre 

a percepção a respeito da disciplina de Educação Física, expectativa em relação 



à mesma e imagem do profissional, após foi realizada uma análise comparativa 

com a ementa da disciplina seguido de sugestões de uma metodologia que 

possa melhorar o ensino aprendizagem. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Ressignificação da Educação Física na Formação de Docentes 

Tema: Ensino da Educação Física no curso de Formação de Docentes 

Palavras-chave: Ressignificação da Educação Física na Formação de 

Docentes 

Resumo: Percebemos que no no curso de Formação de Docentes- Ensino 

Médio, os alunos consideram a disciplina de Educação Física como prática e não 

uma disciplina formativa que intervém no desenvolvimento dos educandos, 

principalmente dos anos iniciais do ensino fundamental. Com isso questionamos  

a formação inicial do professor possibilita embasamento consistente para a sua 

prática pedagógica junto aos seus futuros alunos? Existe compatibilidade entre 

a percepção dos alunos do curso de Formação de Docentes com a disciplina de 

Educação Física?Assim emerge como objetivo geral da presente proposta 

ressignificar a percepção dos futuros profissionais do curso de Formação de 

Docentes a respeito da disciplina de Educação Física. Objetivos 

Específicos:conceituar o ensino de Educação Física; -instrumentalizar os futuros 

docentes sobre a prática do ensino da Educação Física e identificar estratégias 

adequadas de aplicação de técnicas para o ensino de Educação Física na Escola 

Básica. A metodologia daproposta, uma vez que além de referencial teórico, 

procuraremos sondar junto aos alunos do Curso de Formação de Docentes, o 

conceito e a perspectiva em relação a disciplina e a imagem do profissional. 

Serão trabalhados para compreensão da Educação Física e suas concepções 

na proposta histórico-crítica e análise da estrutura da disciplina expressa da sua 

ementa. Para a coleta de dados será feito um questionamento na primeira e na 

última aula do projeto de intervenção, contendo questões abertas, com o intuito 

de coletar informações sobre a percepção destes a respeito da disciplina, após 

será feita uma análise comparativa com a ementa seguido de sugestões de 

metodologia para melhorar o ensino e aprendizagem. 

 

 



DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: TANIA BASSO BARBOZA 

ORIENTADOR:  MILTON APARECIDO ANFILO 

IES:  UEPG 

Artigo  

Título:   cultura corporal 

Tema: Educação Física Escolar: a percepção dos alunos do primeiro ano   do 

ensino médio de uma escola pública. 

Palavras-chave:  Diversificação. Esportes. Ensino Médio. Educação Física 

Escolar. 

Resumo:  A presente pesquisa teve como objeto de estudo a visão que os 

alunos do 1º ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Dr Claudino dos Santos 

tem da disciplina de Educação Física e também verificar uma possível influência 

do nosso Projeto de Intervenção que visou mostrar outros conhecimentos   da 

cultura corporal diversificando as aulas de Educação Física. Para isso recorreu 

ao relato de aprendizagens dos estudantes do referido Colégio na cidade de 

Ipiranga Pr, no ano de 2013. Trata-se, portanto, de um estudo de natureza 

quantitativa, que teve o questionário da escala Likert como instrumento de coleta 

de dados, aplicado a uma amostra de 42 alunos. Através dos relatos dos 

estudados sobre os assuntos já vistos, e/ou vivenciados nas aulas de Educação 

Física concluiu-se que a grande maioria dos alunos teve o esporte como o 

principal conteúdo de aprendizagem nas aulas de Educação Física em todo o 

ensino fundamental. Também se manifestaram a favor da diversificação dos 

conteúdos para ampliar seus conhecimentos que os conduzirão a uma reflexão 

crítica em busca de uma autonomia no uso da cultura corporal de movimento. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Educação Física Escolar: a percepção dos alunos de primeiro ano do 

Ensino Médio de uma escola pública. 

Tema: cultura corporal 

Palavras-chave: cultura corporal;conteudos; diversos; alunos 

Resumo: Este trabalho será implementado no Colégio Dr Claudino dos Santos, 

com a finalidade de identificar como a Educação Física vem sendo percebida 

pelos alunos que chegam ao Ensino Médio. O mesmo está divido em 3 fases: a 



primeira delas refere-se a um questionário que vai fornecer dados de como os 

alunos vêem compreendendo a disciplina. A 2ª parte consta de aulas com 

diferentes temas e abordagens pedagógicas, com o intuito de proporcionar uma 

visão mais ampla e elaborada da Educação Física e finalizando será aplicado 

um novo questionário, a fim de identificar se houve alguma mudança na forma 

de eles perceberem, compreenderem a Educação Física. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: TANIA ELIANE DO AMARAL GONCALVES 

ORIENTADOR:  Goncalo Cassins Moreira do Carmo 

IES:  UEPG 

Artigo  

Título:   GINCANA COOPERATIVA: A EXPERIÊNCIA NA ESCOLA ESTADUAL 

PADRE JOSÉ DE ANCHIETA 

Tema: GINCANA COOPERATIVA 

Palavras-chave:  Valores, Gincana cooperativa 

Resumo:  Resumo: 

O objetivo deste artigo é relatar resultados alcançados a partir de uma 

intervenção pedagógica realizada com todos os alunos, mas, ressalvo 

observação especial nas mudanças de comportamentos, atitudes e hábitos, com 

os alunos do sexto ano do período matutino da Escola Estadual Padre José de 

Anchieta. A intervenção propôs o resgate desses valores perdidos ao longo dos 

tempos, dentro do ensino uma técnica de gincana cooperativa e colaborativa, 

onde os próprios alunos estimulam aos outros à interação e participação entre 

eles, para a construção colaborativa, de organizar times para torneios e o 

andamento dos campeonatos, as atividades de teatros e danças através dos 

ensaios e apresentações, festivais de músicas, culto ecumênico, festas, a 

arbitragem, passeios, feira de ciências, arrecadações, através desses 

conhecimentos dentro de uma participação prática com jogos e brincadeiras 

cooperando e colaborando com sua própria equipe e até mesmo para com a 

escola. Na conclusão da intervenção foi possível constatar que a utilização e 

produção dessas atividades representou um marco diferencial, para uma 

aprendizagem cooperativa mais consistente e significativa dessa turma. 



 

Produção didático-pedagógica 

Título: Novos recursos para escola trabalhar valores e atitudes através da 

disciplina de Educação Física. 

Tema: Oficinas Cooperativas 

Palavras-chave: Atividades sociais, culturais, recreativas, esportivas e 

cooperativas. 

Resumo: A presente proposta de trabalho justifica-se pela necessidade de 

refletir a construção da Gincana Escolar Cooperativa, durante o primeiro 

semestre do ano letivo de 2013, com a turma do sexto ano, realizando atividades 

diferenciadas como um veículo de ensino, no desenvolvimento biopsicossocial 

dos alunos. Espera-se que a discussão deste trabalho, seja incorporada a 

proposta da escola, integrando aluno, professor, funcionários e comunidade, 

num principal exercício consciente de cidadania. Buscará a valorização das 

contribuições inseridas na realidade da turma e a aproximação das disciplinas 

que venham oportunizar ao educando demonstrar a relação entre teoria e prática 

dos conhecimentos que adquirir e gerar mudanças de atitudes no 

comportamento, através do trabalho proposto. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: TANIA REGINA HENDGES 

ORIENTADOR:  Gustavo Andre Borges 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  

Título:   FUTSAL E COEDUCAÇÃO FÍSICA: DRIBLANDO AS 

DESIGUALDADES 

Tema: Convergências: Os conteúdos da educação física e o cotidiano escolar 

Palavras-chave:  Gênero; Coeducação; Educação Física; Futsal 

Resumo:  O presente artigo é um relato de experiência da implementação do 

Projeto de Intervenção Pedagógica realizada durante o Programa de 

Desenvolvimento Educacional do Paraná (PDE). Participaram desta experiência 

os alunos do 7º ano do Ensino Fundamental II, professores de educação física 

de um Colégio Estadual do município de Palotina – Pr, e professores da rede 



estadual de ensino participantes do GTR, durante o primeiro semestre de 2013. 

A questão central deste estudo foi analisar e refletir sobre as desigualdades de 

gênero presentes nas aulas de educação física e também os papéis sociais 

determinados como masculinos e femininos, propiciando discussões que 

contribuem para a construção de igualdade de gênero. A proposta utilizada para 

solucionar a problemática das práticas diferenciadas ofertadas aos meninos e as 

meninas, ou seja, as práticas desiguais e que resultam nas desigualdades de 

gênero durante as aulas de educação física, foi uma abordagem coeducativa na 

metodologia de ensino, com o objetivo do combate a estas desigualdades e teve 

como conteúdo central o futsal. A metodologia coeducativa auxilia os 

professores na transformação dessa realidade, portanto, contribui para tornar as 

práticas mais igualitárias nas aulas de educação física e iniciam um trabalho na 

construção da igualdade de gênero em diferentes esferas sociais. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: FUTSAL E COEDUCAÇÃO: DRIBLANDO AS DESIGUALDADES 

Tema: Convergências: Os conteúdos da educação física e o cotidiano escolar 

Palavras-chave: Gênero; Escola; Educação Física; Futsal; Coeducação 

Resumo: Observa-se no cotidiano escolar que a composição das turmas mistas 

não garante a coeducação. Em muitas atividades desenvolvidas nas aulas de 

educação física, entre estas o futsal, meninos e meninas têm as práticas 

diferenciadas contribuindo para a construção da desigualdade entre os gêneros. 

Com o objetivo de discutir e refletir estas questões, esta unidade didática 

apresenta abordagens conceituais de gênero, como são construídas as relações 

de gênero e suas possíveis desconstruções, sua configuração na escola e nas 

aulas de educação física. Propõe encaminhamentos metodológicos na 

perspectiva coeducativa com intuito de que professores e alunos identifiquem as 

práticas sexistas e que possam minimizar e atenuar as desigualdades entre os 

gêneros. 

 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: VALDINEI RAYMUNDI 



ORIENTADOR:  Sandra Aires Ferreira 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  

Título:   Interferência da aula de Educação Física no Estado de Ânimo dos 

alunos do Colégio Estadual Teotônio Vilela. 

Tema: Educação Física e Estado de Ânimo 

Palavras-chave:  Educação Física, IMC e Estado de Ânimo 

Resumo:  O presente artigo tem por objetivo verificar a interferência da aula de 

educação física nos estados de ânimo de alunos do ensino fundamental e médio 

do Colégio Estadual Teotônio Vilela no Município de Campina do Simão-Pr. De 

acordo com a literatura a atividade física proporciona benefícios à saúde mental 

e colabora para reduzir distúrbios mentais, bem como contribui para melhoras 

nos estados de ânimo. As aulas de educação física também podem gerar 

diferentes níveis de estado de ânimo. Diante disso verificou-se a necessidade 

avaliar se as aulas de Educação Física têm contribuído no desenvolvimento 

mental dos alunos. A pesquisa foi realizada durante as aulas, de Educação 

Física na escola. Os alunos foram selecionados através de um sorteio, foi 

realizado as medidas antropométricas de massa corporal e estatura, na 

sequencia responderam o questionário de estados de ânimo (LEA-RI) em sala 

de aula, em seguida se dirigiram para as atividades que eram propostas pelos 

professores. Logo após o término da aula e retorno em sala de aula os alunos 

novamente respondiam o questionário. Os resultados revelaram que o IMC não 

interferiu nos estados de animo dos alunos, verificou também uma forte 

tendência ao aumento de em alguns adjetivos como feliz e cansado para ambos 

os sexos independente do IMC. Em conclusão, ambos os grupos feminino ou 

masculino não apresentaram alterações estatisticamente significativas nos 

estados de ânimo tanto positivo como negativo. Sugere futuras pesquisas 

abordando deferentes metodologias e a utilização de músicas nas aulas de 

educação física que possam interferir nos estados de ânimos dos alunos. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Interferência da aula de Educação Física no Estado de Ânimo dos alunos 

do Colégio Estadual Teotônio Vilela. 

Tema: Educação Física e Estado de Ânimo 



Palavras-chave: Educação Física, IMC e Estado de Ânimo 

Resumo: A presente pesquisa têm por objetivo verificar a interferência da aula 

de educação física nos estados de ânimo de alunos do ensino fundamental e 

médio do Colégio Estadual Teotônio Vilela no Município de Campina do Simão-

Pr, abordando os seguintes fatores relacionados aos estudantes:  Índice de 

massa corporal (IMC), obesidade na adolescência, bem como a importância das 

aulas de educação física como disciplina formativa e de qualidade de ensino. O 

projeto se justifica pela necessidade avaliar se as aulas de Educação Física, tem 

contribuído no desenvolvimento físico (antropométrico) e mental destas crianças. 

Através dos resultados da pesquisa a ser realizada durante as aulas da 

disciplina, será elucidada qual é a interferência da mesma nos estados de ânimo 

e IMC  nos estados de ânimos dos alunos. O resultado deste estudo poderá 

apresentar recomendações relativas ao currículo da disciplina de Educação 

Física, no que se refere ao estudo dos estados de ânimo a fim de que possa 

auxiliar o professor na sua prática docente e colaborar no processo de 

desenvolvimento integral do aluno, o qual terá inúmeros benefícios no cotidiano, 

convivência em sociedade e ambiente de ensino aprendizagem. 

 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: VALMIR CORDEIRO DOS SANTOS 

ORIENTADOR:  Jose Carlos Mendes 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  

Título:   FUTSAL: formação do praticante autônomo, criativo e consciente. 

Tema: Possibilidades metodológicas para o ensino dos jogos esportivos 

coletivos na escola. 

Palavras-chave:  esporte escolar; futsal; método situacional. 

Resumo:  O objetivo do estudo foi aplicar uma possibilidade metodológica 

alternativa para o ensino dos jogos esportivos coletivos no Colégio Estadual 

Desembargador Antônio Franco Ferreira da Costa, município de Guaraniaçu – 

PR. Nesta investigação, a prática do Futsal foi oportunizada na expectativa de 

formação do praticante autônomo, criativo e consciente, antagonicamente à 



formação proposta pelos métodos alicerçados na metodologia tradicional, 

centrados na técnica ou no jogo formal, ainda predominante no processo de 

ensino-aprendizagem-treinamento da modalidade. Respaldado por uma revisão 

bibliográfica optou-se pela utilização do método situacional, caracterizado por 

colocar o aluno como ser ativo no processo de construção do conhecimento, 

considerando sua capacidade cognitiva e o seu nível de compreensão das 

relações e interações envolvidas no jogo. Nesta perspectiva, foi elaborada uma 

a produção didática pedagógica, que propôs atividades que exigiam ações 

técnico-táticas em situações análogas ao jogo formal, as quais foram aplicadas 

para alunos do ensino médio, num processo evolutivo, em três etapas de 

aprendizagem (individual, grupal e coletivo), visando desenvolver a capacidade 

de jogo e comportamento tático. Os resultados apontaram para viabilidade e 

relevância da utilização do método situacional no âmbito escolar, tanto para 

treinamento como para as próprias aulas de Educação Física. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Futsal: Formação do praticante autônomo, criativo e consciente 

Tema: Possibilidades metodológicas para o ensino dos jogos esportivos 

coletivos na escola 

Palavras-chave: Esporte Escolar; Futsal; Método Situacional. 

Resumo: A presente Unidade Didática refere-se a um material de apoio para o 

ensino do Futsal. Inicialmente, esclarece com uma breve reflexão aos inúmeros 

questionamentos e críticas sobre a forma como esse conteúdo vem sendo 

abordado no âmbito escolar, seguida de uma caracterização desta modalidade 

esportiva e apresenta a proposta teórica do método cognitivo-situacional como 

uma nova possibilidade metodológica para o processo de ensino-aprendizagem-

treinamento do Futsal. Na segunda parte, alicerçado neste método, com intuito 

desenvolver a capacidade de jogo e comportamento tático dos alunos, para essa 

modalidade, propõe sugestões de atividades que devem ser aplicadas num 

processo evolutivo, em três etapas (individual, grupal e coletivo). Assim, 

pretende-se estimular o desenvolvimento da capacidade cognitiva e esportiva 

dos alunos, contribuindo para formação do praticante autônomo, criativo e 

consciente. 

 



 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: VERA LUCIA BENTO RIBEIRO 

ORIENTADOR:  Eneida Maria Troller Conte 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  

Título:   Uma abordagem na perspectiva cultural: Jogos Cooperativos e Violência 

na Escola 

Tema: Convergências: Os Conteúdos da Educação Física e o Cotidiano Escolar 

Palavras-chave:  Educação Física; Violência; Jogos Cooperativos. 

Resumo:  Este artigo apresenta uma reflexão pedagógica da Educação Física 

sobre o problema da violência na escola e aponta a possibilidade de intervenção 

para seu enfrentamento por meio de Jogos Cooperativos para melhorar os 

relacionamentos e diminuir a competição nas aulas. Hoje vivenciamos atitudes 

de violência frequentes na sociedade, sendo um problema social 

contemporâneo. Os jogos Cooperativos são de fundamental importância para 

serem trabalhados os valores humanos. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica 

sobre autores especializados na área em estudo para melhor compreensão dos 

temas violência e jogos cooperativos. A metodologia utilizada foi a histórico-

crítica, com uma abordagem qualitativa, na perspectiva ação-reflexão-ação. A 

técnica de coleta de dados foi pela observação. O projeto de implementação foi 

realizado com alunos do 7° ano regular, matriculados no Colégio Estadual 

Presidente Costa e Silva, localizado no Bairro Jardim América, na cidade de Foz 

do Iguaçu-Pr. A maioria dos alunos que estudam nesta instituição mora próximo 

da Ponte da Amizade e também no país vizinho, o Paraguai. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: A VIOLÊNCIA NA ESCOLA E A EDUCAÇÃO FÍSICA 

Tema: Convergências: Os Conteúdos da Educação Física e o Cotidiano Escolar 

Palavras-chave: violência; valores; jogos cooperativos 

Resumo: No percurso histórico, a Educação física passa de uma dimensão 

meramente motriz para uma dimensão baseada na Cultura Corporal de 

movimento. Surge uma nova forma de concepção e atuação na escola pública 

no contexto da sociedade capitalista a favor das classes populares. A Educação 



Física faz uma reflexão pedagógica, com o objetivo de formar uma atitude crítica 

do modelo dominante e desenvolver atitudes a partir de valores imprescindíveis 

para a formação humana e a prática social. Assim, trata do tema violência na 

escola, como um problema social contemporâneo, que necessita de 

enfrentamento. São vários casos no Brasil envolvendo agressões verbais, físicas 

e simbólicas aos atores da comunidade escolar. Na escola onde é local de 

aprendizagem de valores, ocorrem registros de conflitos entre vários agentes: 

aluno-aluno, professor-aluno, aluno-funcionário. Diante deste quadro, a 

Educação Física pode contribuir para que haja uma reflexão sobre esta 

problemática e com os Jogos Cooperativos trabalhar nos alunos o respeito 

mútuo, a coletividade, os limites e diminuir a competição e o individualismo. 

 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: VERA MODKOWSKI NOGAROTO 

ORIENTADOR:  Jorge Both 

IES:  UEL 

Artigo  

Título:   Os conteúdos hábitos saudáveis nas aulas de educação física. 

Tema: Conhecimento dos alunos sobre os hábitos saudáveis. 

Palavras-chave:  Hábitos Saudáveis; Educação Física; Ensino Fundamental; 

Adolescentes. 

Resumo:  O objetivo deste trabalho é avaliar o nível de conhecimento que os 

alunos do 9º ano do ensino fundamental possuem sobre o tema “hábitos 

saudáveis”, bem como observar se a aplicação de uma unidade didática com 

conteúdos referentes ao tema “hábitos saudáveis” auxiliará os alunos na 

ampliação do conhecimento sobre este tema. A pesquisa teve uma abordagem 

quantitativa, do tipo experimental, sendo a amostra composta por 129 alunos, os 

quais foram avaliados com intervenção prévia e posterior, por meio do 

Questionário de Percepção de Hábitos Saudáveis. A Unidade didática foi 

ministrada em um bimestre com 11 aulas práticas e 11 aulas teóricas. Os 

resultados evidenciam que os alunos possuem conhecimento regular sobre os 

temas abordados no QPHS. Por outro lado, constatou-se que o número de aulas 



sobre o tema hábitos saudáveis não foi suficiente para alterar o nível de 

conhecimentos dos alunos sobre este assunto. Conclui-se que são necessárias 

abordagens motivadoras em todas as etapas da formação dos alunos para que 

os aspectos associados aos hábitos saudáveis estejam internalizados pelos 

alunos. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Os conteúdos hábitos saudáveis nas aulas de Educação Física 

Tema: Conhecimento dos alunos sobre os hábitos saudáveis. 

Palavras-chave: Hábitos Saudáveis; Educação Física; Ensino Fundamental; 

Adolescentes 

Resumo: Este projeto se propõe verificar o nível de conhecimento que os alunos 

do 8º ano do ensino fundamental possuem sobre o tema “hábitos saudáveis” e, 

em posse destes dados, analisar se a disciplina ministrada tem cumprido uma 

de suas funções que é contribuir de forma contextualizada e reflexiva sobre a 

importância das práticas corporais e da boa nutrição para melhoria dos níveis de 

qualidade de vida, bem como se a disciplina esta despertando o gosto pela 

prática das atividades físicas, o que facilitaria a adoção fora da escola de um 

estilo de vida mais ativo e saudável, transferindo este estilo de vida para a idade 

adulta. O projeto será desenvolvido no 1º bimestre de 2013, com aulas teóricas 

e práticas, baseando-se nas Diretrizes Curriculares, a avaliação consistirá de pré 

e pós testes, através do Questionário de Percepção de Hábitos Saudáveis. 

Critérios serão adotados para escolha das turmas controle e experimento. 

Objetivando analisar a eficiência de uma proposta de trabalho voltada a 

promoção dos hábitos saudáveis nas aulas de Educação Física, avaliando assim 

o nível de conhecimento e a mudança de comportamento frente às atividades 

físicas após intervenção numa unidade didática e trabalhar nas aulas práticas 

uma rotina de atividades atraentes. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: VILSON BUNHAK 

ORIENTADOR:  Nei Alberto Salles Filho 

IES:  UEPG 



Artigo  

Título:   Educação Física e Esportes Diversificados como elementos 

pedagógicos na prevenção das violências escolares 

Tema: Tendências em Educação Física 

Palavras-chave:  Escola; alunos; Prevenção de violências; Pesquisas 

Resumo:  A escola é vista como sendo um espaço privilegiado, onde toda a 

comunidade escolar se socializa, portanto, propício ao desenvolvimento de 

afetos, emoções e sentimentos. Estes mesmos, que podem em determinada 

situação, gerar conflitos. Para tanto, ocorre há necessidade de o professor 

produzir soluções baseadas no diálogo, antecipando antes que haja uma 

situação conflituosa. Existe a necessidade de pensar nas manifestações de 

violências que afetam o processo pedagógico e as convivências. As violências 

sociais tomam contornos próprios na escola, surgindo como formas de agressão, 

abusos verbais, bullying, que inviabilizam quase por completo o processo 

pedagógico nas diferentes disciplinas escolares. Por isso, dizemos que a 

definição da violência no ambiente escolar deve considerar a realidade e o 

contexto da escola e dos alunos, além da relação dos professores, as 

construções comunitárias e a forma que cada espaço se relaciona com tantas 

variáveis.Por esses motivos essenciais, a escolha do tema se pautou na 

\'\'Educação Física e esportes diversificados como elemento pedagógico na 

prevenção das violências escolares\'\', o qual vem se firmando como forte 

alicerce na redução das violências educacionais e constituindo-se como campo 

pedagógico estruturado e acentuado diante da atualidade e realidade da 

educação pública do estado do Paraná. A pesquisa desse artigo foi desenvolvida 

no Colégio Estadual Duque de Caxias – Ensino Fundamental e Médio, Antonio 

Olinto, que nos permitiu inserir no corpo discente a diversidade de conteúdos 

ligados à Educação para Paz. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Educação Física e Esportes Diversificados como elementos pedagógicos 

na prevenção das violências escolares 

Tema: EDUCAÇÃO  FÍSICA E ESPORTES COMO ELEMENTOS 

PEDAGÓGICOS NA PREVENÇÃO DAS VIOLÊNCIAS ESCOLARES 

Palavras-chave: Esportes,conflito,paz. 



Resumo: Existe a necessidade de pensar nas manifestações de violências que 

afetam o processo pedagógico e as convivências. As violências sociais tomam 

contornos próprios na escola, surgindo como formas de agressão, abusos 

verbais, bullying, que inviabilizam quase e complementando o processo 

pedagógico nas diferentes disciplinas escolares. Por isso dizemos que a 

definição da violência no ambiente escolar deve considerar a realidade e o 

contexto da escola e dos alunos, além da relação dos professores, as 

construções comunitárias e a forma que cada espaço se relaciona com tantas 

variáveis. Considerando as questões acima, abrimos a reflexão para a 

necessidade de construir no interior das escolas um caminho pedagógico da 

Educação para a Paz. 

Tendo o tema \'\'Educação Física e esportes diversificados como elemento 

pedagógico na prevenção das violências escolares\'\',vem se firmando como 

forte alicerce na redução das violências escolares e constitui-se como campo 

pedagógico estruturado e relevante diante da atualidade e realidade da 

educação pública do estado do Paraná. Cabe ressaltar que a diversidade de 

conteúdos ligados a educação para a paz torna-se bastante interessante e 

atrativo para nossos educandos e com isso o professor tem condições de 

explorar e aprofundar seus estudos buscando uma pedagogia direcionada 

efetivamente para convivências positivas, na prevenção das violências e 

resolução pacífica dos conflitos . 

 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: VITOR VANDERLEI SCHERPINSKI 

ORIENTADOR:  Josiane Medina Papst 

IES:  UEL 

Artigo  

Título:   A utilização da informática pelos professores como recurso tecnológico 

no processo ensino aprendizagem na modalidade de voleibol. 

Tema: Proposta de utilização do recurso tecnológico do laboratório de 

informática no processo pedagógico de ensino da modalidade de voleibol. 

Palavras-chave:  informática; voleibol; formação de professores; ensino 



Resumo:  A Educação Física busca o equilíbrio entre a aprendizagem prática e 

teórica, visando atingir seus objetivos e a sua função na escola. Na procura por 

meios que atraiam a atenção do aluno para a aprendizagem dos conteúdos de 

forma significativa, acredita-se que os professores possam utilizar estratégias 

diversificadas, tanto na pesquisa e elaboração de suas aulas, quanto na 

implementação do conteúdo com os alunos. Sobre isso, percebe-se que a 

internet proporciona a rápida transmissão de material didático e informações, 

desenvolvendo novas formas para alcançar o aprendizado dos alunos. 

Conteúdos ensinados basicamente de forma prática resultam em dificuldades 

para os alunos não interessados no rendimento esportivo ou que não 

apresentam destacado desempenho motor. Neste trabalho foram elaborados 

questionários onde se verificou quais estratégias são utilizadas, quais conteúdos 

do voleibol são mais ensinados, e sobre a utilização dos recursos tecnológicos 

e da informática nas aulas de Educação Física. Na implementação pedagógica 

com os professores foram desenvolvidas atividades de leituras, debates em 

grupos, troca de experiências, palestras, apresentação de vídeos, pesquisas e 

tarefas sobre a importância da utilização dos recursos tecnológicos e o ensino 

dos conteúdos do voleibol nas aulas de Educação Física com o uso da 

informática. Os resultados demonstraram que a informática é uma ferramenta 

tecnológica que pode auxiliar no ensino dos conteúdos do voleibol na disciplina 

de Educação Física e na preparação de materiais elaborados para atrair a 

atenção do aluno na aprendizagem dos conteúdos a serem trabalhados. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: A utilização da informática pelos professores como recurso tecnológico 

no processo ensino aprendizagem na modalidade de voleibol. 

Tema: Proposta de utilização do recurso tecnológico do laboratório de 

informática no processo pedagógico de ensino da modalidade de voleibol. 

Palavras-chave: informática; voleibol; formação de professores; ensino 

Resumo: A Educação Física tem buscado o entendimento do seu objetivo e a 

sua função na escola. Aulas centradas no “fazer” têm deixado em segundo plano 

a aprendizagem do “saber o que e porque fazer”. Conteúdos orientados nos 

desportos resultam em dificuldades para os alunos que não apresentam 

destacado desempenho motor. A informática estabelece novas formas de 



ensinar atraindo a mais a atenção do aluno. Deve-se primeiro envolver e 

capacitar os professores, para estes adotarem novas estratégias de ensino. A 

partir de resultados conhecidos por meio da aplicação de questionários com os 

professores participantes, será verificado como são ensinados os conteúdos do 

voleibol e a utilização da informática nas aulas. Serão desenvolvidos encontros 

com os professores, com leituras de textos e livros, troca de experiências, 

apresentação de vídeos, pesquisas e atividades na internet sobre o tema. Para 

finalizar, com base nas discussões proporcionadas nos encontros com os 

professores, serão relatadas sugestões e estratégias para a realização de 

trabalho na escola, vinculando a informática com os conteúdos do voleibol. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: WILIANS JAMES LUCIO CHAVES 

ORIENTADOR:  Giuliano Gomes de Assis Pimentel 

IES:  UEM 

Artigo  

Título:   Indústria Cultural e Educação Física:e a possibilidade de uma ação 

educativa emancipatória na escola 

Tema: Convergências:  Os  Conteúdos da Educação  Física e o Cotidiano  

Escolar 

Palavras-chave:  Indústria cultura; cultura corporal; Educação física escolar 

Resumo:  Atualmente, novas tendências comportamentais especialmente 

voltada ao consumo de uma cultura administrada vêm fragmentando e 

comprometendo a autonomia dos sujeitos que acabam por incorporar valores 

identificados aos interesses da estrutura vigente. A Indústria Cultural é a 

expressão que melhor evidencia o papel e a função da cultura de caráter 

consumista na formação e na construção da linguagem do corpo na sociedade 

industrial. A escola como parte dessa organização social, acaba por sofrer os 

efeitos dessa formação fragmentada e deficiente veiculada no processo de 

massificação social, isto porque, a Indústria Cultural exerce uma forte influência 

no cotidiano das crianças e dos adolescentes. Sendo a Educação Física 

componente curricular e uma disciplina que trata pedagogicamente da cultura 

corporal de movimento não poderia ela contribuir no desenvolvimento de 



reflexões críticas contra as formas de homogeneização e padronização de 

comportamentos impostos pela Indústria Cultural? Neste sentido, o trabalho 

propôs analisar a utilização pela Educação Física escolar dos recursos 

tecnológicos existentes na escola (jornal-mural, rádio escolar, grafite) como 

prática pedagógica na perspectiva emancipatória. Para tanto, foi resgatado às 

contribuições da Teoria Crítica como suporte teórico no entendimento da 

influência da Indústria Cultural sobre as questões educacionais do presente, bem 

como, a tentativa da Educação Física utilizar-se desses recursos como veículo 

de desenvolvimento da ação crítica e conscientização. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: Indústria Cultural e semiformação corporal 

Tema: Convergências:  Os  Conteúdos da Educação  Física e o Cotidiano  

Escolar 

Palavras-chave: semiformação; cultura corporal; semicultura 

Resumo: A  semiformação imposta ao corpo e os mecanismos utilizados pelo 

sistema para reduzi-lo a objeto de consumo estão presentes na sociedade 

tecnológica. A chamada Indústria Cultural por meio dos aparatos tecnológicos 

tem construído uma linguagem esteriotipada de corpo cujo significado o legítima 

e os integra às necessidades mercadológicas do capital. A aproximação dos 

meios de comunicação com a cultura corporal de movimento, a importância e a 

influência que estes mecanismos exercem no cotidiano das crianças e dos 

adolescentes, indagam por reflexões. Neste sentido, o presente ensaio tem 

como objetivo demostrar que estes mecanismos de regressão social acabam por 

homogeneizar e reproduzir normas e comportamentos, comprometendo a 

capacidade de reflexão do indivíduo para uma intervenção mais crítica e 

consciente na realidade em que vive. Para tanto foi resgatada às contribuições 

da teoria crítica que apontou para o crescente desenvolvimento tecnológico, e 

na reprodução de uma cultura dominante (semicultura), com o objetivo de manter 

o sistema estrutural vigente. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR PDE: WILMA TEREZINHA DA CRUZ FARIAS 



ORIENTADOR:  Fabio Mucio Stinghen 

IES:  UTFPR 

Artigo  

Título:   JOGOS INDÍGENAS E JOGOS RECREATIVOS: Uma aproximação do 

processo ensino aprendizagem nas aulas de Educação Física. 

Tema: Cultura Corporal de Movimento - Pontes de Análise 

Palavras-chave:  Jogos recreativos. Cultura Indígena. Jogos Indígenas. 

Resumo:  Este estudo desenvolveu-se a partir da preocupação quanto à 

abordagem da diversidade cultural nas aulas de educação física, em particular a 

temática indígena. Foi utilizado o conteúdo estruturante jogo como estratégia na 

inserção deste tema e elemento da pesquisa, por ser este um segmento 

importante da cultura corporal e na consideração que os jogos constituem um 

importante meio na formação de expressão de valores sociais. Assim, buscamos 

os jogos praticados pelos povos indígenas e inserimos nos conteúdos das aulas 

de educação física do 6º ano período da tarde do ensino fundamental, no Colégio 

Estadual Mathias Jacomel em Pinhais/PR, com a abordagem do processo de 

integração entre a cultura indígena, os jogos que praticam e, a cultura do homem 

moderno. Neste contexto, levamos ao âmbito escolar o conhecimento e vivência 

dos jogos indígenas através da pesquisa na Internet, apresentação de vídeo, 

visita à aldeia indígena Araça-i em Piraquara-Pr, texto e prática de alguns jogos, 

para que os alunos pudessem conhecer e vivenciar os jogos praticados pelos 

povos indígenas identificando as peculiaridades existentes quando comparados 

aos jogos contemporâneos. Os dados foram coletados através da observação 

feita da gravação de vídeo/áudio, das atividades práticas propostas, da visita à 

aldeia indígena, dos discentes nas atividades propostas, e principalmente do 

questionário no formato Escala Likert que mediu atitudes e aprendizado dos 

alunos. 

 

Produção didático-pedagógica 

Título: : JOGOS INDÍGENAS E JOGOS RECREATIVOS: Uma aproximação do 

processo ensino aprendizagem nas aulas de Educação Física. 

Tema: Cultura Corporal de Movimento 

Palavras-chave: Jogos recreativos; Cultura Indígena; Jogos Indígenas. 



Resumo: Este estudo pretende mostrar a importância de inserir os jogos 

recreativos, praticados pelos Povos Indígenas, nos conteúdos das aulas de 

Educação Física no 6º ano período da tarde do Ensino Fundamental, no Colégio 

Estadual Mathias Jacomel em Pinhais/PR, com a abordagem do processo de 

integração entre a cultura indígena, os jogos que praticam e, a cultura do homem 

moderno. O enfoque será nas práticas e analogia entre os jogos indígenas e os 

jogos recreativos praticados pelas crianças não índias. Utilizaremos o jogo como 

elemento da pesquisa, por ser este um segmento importante da cultura corporal 

e na consideração que os jogos constituem um importante meio na formação de 

expressão de valores sociais. Neste contexto, levaremos ao âmbito escolar o 

conhecimento e vivência dos jogos indígenas, para que os alunos possam 

conhecer e vivenciar os jogos praticados pelos povos indígenas identificando as 

peculiaridades existentes quando comparados aos jogos contemporâneos. 

Como objetivo a ser atingido pretende-se que os alunos associem os jogos 

tradicionais praticados no contexto do lazer e a origem no meio indígena. Os 

dados serão coletados através da observação de gravação de vídeo/áudio, das 

atividades práticas propostas e da visita a aldeia indígena dos discentes nas 

atividades propostas, relato dos alunos e um questionário. 

 

 

 


