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Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: ADÃO SCHMIDT PAPI 
Orientador: Almir de Oliveira Ferreira - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O Resgate de Jogos, Brinquedos e Brincadeiras Populares: suas implicações na formação 
biopsicossocial dos(as) alunos(as) 
Tema: Cultura Corporal: Pontes de Análise 
Palavras-chave: Escola, Ludicidade, Ensino, Aprendizagem 
Resumo: O objetivo desse estudo é proporcionar o resgate dos Jogos, Brinquedos e Brincadeiras 
Populares nas aulas de Educação Física, principalmente na série inicial do Ensino Fundamental 
II, visto que dentro e principalmente fora das escolas a criança vem - dia a dia, de tempos em 
tempos - não se interessando mais por tais práticas da cultura corporal. As atividades lúdicas são 
extremamente importantes no aprendizado das crianças, pois são atividades que reúnem, 
interessam e exigem concentração das mesmas. A partir de jogos, brinquedos e brincadeiras, a 
criança consegue criar, imaginar, fazer de conta, experimentar, enfim, aprender. Através dessas 
atividades, a criança tem a oportunidade de se desenvolver, pois além de ter a curiosidade, a 
autoconfiança e a autonomia estimuladas, ainda desenvolve a linguagem, a concentração e a 
atenção. Em meio a essas práticas, a criança se constrói, experimenta, pensa, aprende a dominar 
a angústia, a conhecer o próprio corpo, a compor sua personalidade e é nessa hora que ela 
exprime toda a sua criatividade. Portanto, o projeto busca organizar e estruturar a ação 
pedagógica, de maneira que os jogos, brinquedos e brincadeiras populares sejam entendidos, 
apreendidos, (re) construídos, praticados como um conhecimento que constitui um acervo da 
cultural corporal, o qual os (as) alunos (as) devem ter acesso no ambiente escolar. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: ADÃO SCHMIDT PAPI 
Orientador: Almir de Oliveira Ferreira - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O Resgate de Jogos, Brinquedos e Brincadeiras Populares: suas implicações na formação 
biopsicossocial dos(as) alunos(as) 
Tema: Cultura Corporal: Pontes de Análise 
Palavras-chave: Escola, Ludicidade, Ensino, Aprendizagem 
Resumo: O presente artigo busca proporcionar o resgate dos Jogos, Brinquedos e Brincadeiras 
Populares nas aulas de Educação Física, com uma turma de 6º Ano do C.E. Hermínia Lupion - 
E.F.M.N., no município de Ribeirão do Pinhal, NRE de Jacarezinho-, visto que dentro e 
principalmente fora das escolas a criança vem - dia a dia, de tempos em tempos - não se 
interessando mais por tais práticas da cultura corporal, tendo como objetivo proporcionar aos (as) 
alunos (as) uma vivência teórico/prática por meio da interação escola/professor/aluno/família. 
Para o desenvolvimento da implementação pedagógica foram utilizados encaminhamentos 
metodológicos de seleção, organização e execução de brincadeiras/jogos e construção de 
brinquedos populares no espaço escolar e fora dele, envolvendo experiências teóricas e práticas 
articuladas em prol da valorização cultural e das tradições dos discentes. Portanto, o trabalho 
procura organizar e estruturar a ação pedagógica, de maneira que os jogos, brinquedos e 
brincadeiras populares sejam entendidos, apreendidos, (re) construídos, praticados como um 
conhecimento que constitui um acervo da cultural corporal, o qual os (as) alunos (as) devem ter 
acesso no ambiente escolar. 
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Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: ADENICI APARECIDA SITTA 
Orientador: VÂNIA DE FÁTIMA MATIAS DE SOUZA - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: JOGOS E BRINCADEIRAS TEATRAIS: PERSPECTIVAS DE AÇÃO PARA A PRÁTICA 
PEDAGÓGICA NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
Tema: Cultura Corporal: Pontes de Análise 
Palavras-chave: PALAVRAS-CHAVE: PDE, Educação Física, Educação, Jogos e brinquedos 
teatrais, 
Resumo: O presente projeto de pesquisa teve como objetivo contribuir com o desenvolvimento de 
ações com intuito de alcançar comportamentos adequados, de modo reflexivo, gerando hábitos 
de regras de convivências, na expectativa de que os alunos adquiram hábitos saudáveis, de 
socialização, cooperação, respeito e tolerância consigo mesmo e com o próximo, possibilitando 
ao mesmo tempo trabalhar relacionamentos, espontaneidade, imaginação, criatividade, 
expressividade, percepção e auto avaliação. As atividades realizadas pode constituir em recursos 
de ação para a prática pedagógica nas aulas de Educação Física, oportunizando ações coletivas 
que levam ao avanço na aprendizagem da linguagem oral e corporal dos alunos revelando a 
importância dos jogos teatrais como facilitador da aprendizagem e desenvolvimento corporal, 
construção de regras, visão crítica e reflexiva em uma ação pedagógica em potencial, que no 
processo educacional visa desenvolver habilidades e competências, ou até mesmo aprimorar, 
sensibilizando o aluno a se auto perceber entre as pessoas, como um ser importante no espaço 
em que ocupa ao mesmo tempo em que dá sentido na sua existência. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: ADENICI APARECIDA SITTA 
Orientador: VÂNIA DE FÁTIMA MATIAS DE SOUZA - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Jogos e Brincadeiras Teatrais: perspectivas de ação para a prática pedagógica nas aulas 
de educação Física Escolar 
Tema: Cultura Corporal: Pontes de Análise 
Palavras-chave: Palavras-chave: Regras de convivência, Jogos teatrais, Teatro - Educação, 
Socialização, Brincadeiras, Aprendizagem, 
Resumo: Os Jogos e Brincadeiras Teatrais, ao serem implementados na escola atuante, se 
tornarão ferramentas que auxiliarão nos procedimentos didático-pedagógicos de forma lúdica nas 
aulas de qualquer disciplina ao focar no que pretendemos desenvolver, a quem e o que queremos 
conseguir com estas atividades. Será possível além de atingir o objetivo almejado, progredir com 
novas aquisições de aprendizados que serão significativas para os alunos em uma perspectiva 
futura. O presente projeto de pesquisa busca contribuir com o desenvolvimento de ações e 
comportamentos adequados, de modo reflexivo, gerando hábitos de regras de convivências, na 
expectativa de que os alunos adquiram hábitos saudáveis, se socializando, cooperando uns com 
os outros, com respeito e tolerância consigo mesmo e com o próximo, possibilitando ao mesmo 
tempo trabalhar relacionamentos, espontaneidade, imaginação, criatividade, expressividade, 
percepção e auto avaliação. 
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Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: ADIMIR LUÍZ ALVES DOS SANTOS 
Orientador: Luís Sergio Peres - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O Xadrez como Instrumento Facilitador na Aprendizagem Escolar 
Tema: Diálogos entre Teoria e Metodologia - Abordagens Possíveis: Possibilidades Didático-
pedagógicas dos Conteúdos Estruturantes 
Palavras-chave: Aprendizagem, concentração, interdisciplinaridade, raciocínio, Xadrez 
Resumo: A utilização do Xadrez dentro do contexto processual de ensino-aprendizagem propicia 
a reestruturação do pensamento e da própria aprendizagem, além do desenvolvimento de 
diferentes aspectos do comportamento dos alunos não só no ambiente escolar, mas também no 
processo de construção da cidadania. Assim, quando os alunos ingressam nos anos finais do 
Ensino Fundamental do Colégio Estadual Bom Jesus - EFM, do município de Bom Jesus do Sul - 
PR, percebemos que muitos deles chegam á nossa realidade escolar com poucos conhecimentos 
teóricos e práticos relativos ao Xadrez e que, ainda, uma considerável parte destes alunos não 
consegue acompanhar as atividades desenvolvidas pelos professores das demais disciplinas, 
pois apresentam dificuldades de atenção, raciocínio lógico, concentração e memória, 
prejudicando sensivelmente o desenvolvimento de sua aprendizagem. Neste sentido, através 
deste estudo realizamos uma análise criteriosa de nossa clientela, elaboramos estratégias de 
ensino através de uma abordagem interdisciplinar para a utilização desse jogo em um grupo de, 
aproximadamente, 25 alunos que apresentaram maiores dificuldades, como forma de contribuir 
para o desenvolvimento de sua aprendizagem, buscando proporcionar a estes a aquisição de 
conhecimento e de algumas habilidades fundamentais para a prática educativa do Xadrez em 
Educação Física e nas demais disciplinas, além de desenvolver a compreensão da importância 
desse jogo como recurso pedagógico da educação, do entretenimento e do lazer. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: ADIMIR LUÍZ ALVES DOS SANTOS 
Orientador: Luís Sergio Peres - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O Xadrez como Instrumento Facilitador na Aprendizagem Escolar 
Tema: Diálogos entre Teoria e Metodologia - Abordagens Possíveis: Possibilidades Didático-
pedagógicas dos Conteúdos Estruturantes 
Palavras-chave: Xadrez, Raciocínio, Concentração, Aprendizagem, Interdisciplinaridade 
Resumo: Ao ingressarem nos Anos Finais do Ensino Fundamental percebemos que muitos 
alunos chegam á nossa realidade escolar com quase nenhum ou poucos conhecimentos práticos 
e teóricos relativos ao Jogo de Xadrez. Grande parte destes alunos não consegue acompanhar as 
atividades propostas pelos professores das demais disciplinas e apresentam dificuldades de 
raciocínio lógico, falta de concentração e de memória, prejudicando sensivelmente o 
desenvolvimento de sua aprendizagem. Desta forma, para utilizarmos adequadamente o jogo de 
xadrez, devemos proporcionar aos nossos alunos condições para que eles experimentem e 
explorem o que lhes é desconhecido, fazendo com que manifestem seus saberes para então 
iniciarmos a condução do processo de ensino-aprendizagem. Então, a partir daí, sabendo dos 
benefícios advindos do jogo de xadrez e de todo o estudo envolto em sua utilização, é 
interessante nos perguntarmos sobre a possibilidade de utilizá-lo conscientemente como uma 
ferramenta de auxilio pedagógico na Educação em Tempo Integral, auxiliando nossos alunos a 
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agir e pensar adequadamente dentro do contexto em que estão inseridos durante o processo de 
ensino-aprendizagem. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: ADRIANA NADOLNY FRANCO 
Orientador: Bruno Sérgio Portela - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Treinamento funcional com alunos do Ensino Médio do Colégio Estadual João Paulo II da 
cidade de Palmital Paraná 
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos da Educação Física Escolar 
Palavras-chave: Treinamento Funcional, Atividade Física, Educação Física, Conscientização 
Resumo: Esta pesquisa busca investigar se o treinamento funcional orientado pode melhorar o 
desempenho escolar e a saúde dos alunos do Ensino Médio. O tema proposto é baseado numa 
concepção didática de ensino que promove e apoia a autonomia e a auto responsabilidade dos 
alunos em treinos funcionais praticados na escola. Tem como objetivo principal a conscientização 
da necessidade de se praticar atividade física. Segundo Faggion (2000), É necessário transmitir 
aos alunos os conhecimentos que o levam a compreender o porquê que estão realizando 
determinada atividade. O presente trabalho será implementado no Colégio Estadual João Paulo II 
de Palmital, com os alunos do Ensino Médio. Será realizado estudo bibliográfico, observações, 
entrevistas com alunos e professores da área e diário de registros. Posteriormente será feito 
análise dos resultados e conclusões necessárias. 

 

Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: ADRIANA NADOLNY FRANCO 
Orientador: Bruno Sérgio Portela - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Educação Física Escolar: Treinamento Funcional com Alunos do Ensino Médio 
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos da Educação Física Escolar 
Palavras-chave: Treinamento Funcional, Atividade Física, Educação Física, Conscientização 
Resumo: O tema proposto é baseado numa concepção didática de ensino que promove e apoia a 
autonomia e a auto responsabilidade dos alunos em treinos funcionais praticados na escola, sob a 
orientação do professor que deve dominar os conteúdos para problematizar a realidade atual com 
os estudantes. Cabe ao professor instrumentalizar e orientar os alunos com o acesso ao 
conhecimento clássico sobre treinamento, ou seja, o conhecimento fundamental, atual, cientifica 
sobre treinamento funcional para a prática esportiva, lazer e de cuidados com a saúde. 
Conscientizar sob a necessidade de se praticar atividade física. Este trabalho foi desenvolvido em 
4 etapas, sendo a primeira etapa direcionada ao 1o ano do ensino médio, a segunda etapa para o 
2o ano do ensino médio, a terceira etapa para o 3o ano do ensino médio e quarta etapa reuniu as 
três turmas para um evento único e conclusivo do trabalho. A maioria dos alunos respondeu 
através de questionários e roda de conversa sobre o grande aprendizado que obtiveram através 
das aulas de treinamento funcional, estes levarão para seu cotidiano e familiares a continuidade 
dessa prática. Conclui-se que os professores de Educação Física devem buscar mais 
conhecimentos para que esse conteúdo seja realmente entendido e desenvolvido na sua 
totalidade.·. 
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Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: ADRIANA PIECHNICKI 
Orientador: CONSTANTINO RIBEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR - IES: UEPG 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A Contribuição dos Jogos Cooperativos na mediação de conflitos entre os alunos do 6º 
ano no ambiente escolar 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: Escola, Educação Física, Jogos Cooperativos, Mediação de Conflitos 
Resumo: A presente Produção Didático-Pedagógica está fundamentada na pesquisa sobre os 
Jogos Cooperativos e sua contribuição para a mediação de conflitos entre os alunos do 6º ano do 
ensino fundamental. Para isso atende a critérios de relevância: pessoal, acadêmica, profissional e 
social, demonstrando a necessidade de pesquisa e da contribuição que a mesma poderá 
acrescentar a prática do profissional de Educação Física, e apontar cientificamente, a viabilidade 
de que os jogos cooperativos são capazes, segundo Brotto (1999) de transformar o 
condicionamento competitivo para vencer na vida, em alternativas para o exercício da boa 
convivência e para o avanço das relações entre os alunos, levando-os a refletir sobre as mesmas 
e despertando-os para a construção da Cultura da Paz. Tem como objetivo apresentar a 
importância dos jogos cooperativos, compreender conflito e suas relações no ambiente escolar e 
discutir os jogos cooperativos como mediador de conflitos entre os alunos do 6º ano fundamental 
no ambiente escolar. Constitui-se numa pesquisa-ação e efetiva-se por meio de atividades 
cooperativas que contemplem os jogos, as brincadeiras, organizadas a partir da abordagem da 
Teoria Ecológica do Desenvolvimento Humano de Urie Bronfenbrenner (1996). Almeja-se com 
esta Produção Didático-Pedagógica ampliar as possibilidades de atividades voltadas para o 
coletivo, estimulando o senso de cooperação, de colaboração, de solidariedade, autoconfiança e 
aceitação, intervindo na condição individual do aluno, para a compreensão da vivência coletiva e 
da resolução de conflitos com práticas não violentas. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: ADRIANA PIECHNICKI 
Orientador: CONSTANTINO RIBEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR - IES: UEPG 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A Contribuição dos Jogos Cooperativos na Mediação de Conflitos entre os alunos do 6º 
ano no ambiente escolar 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: Jogos cooperativos, mediação de conflitos, ambiente escolar, 
Resumo: O presente artigo está fundamentado na pesquisa sobre a contribuição dos jogos 
cooperativos na mediação de conflitos entre os alunos do 6º ano no ambiente escolar do Col. Est. 
Prof.ª Maria Apª Militão de Souza Pereira de Telêmaco Borba, onde se percebe que conflitos são 
gerados entre os alunos em determinadas atividades de competição durante as aulas de 
Educação Física, estendendo-se para outros espaços comuns de convivência escolar, 
culminando para a intolerância e agressões verbais e físicas. Os objetivos deste artigo são: 
conceituar jogos e jogos cooperativos; compreender conflito e suas relações com o ambiente 
escolar; discutir a relação dos jogos cooperativos com a mediação de conflitos; estabelecer uma 
abordagem que viabilize a implementação e planejar e desenvolver ações voltadas para a prática 
dos jogos cooperativos com os alunos do 6º ano. A metodologia utilizada foi a pesquisa-ação, na 
abordagem da Teoria do Desenvolvimento Humano de Urie Bronfenbrenner, e efetivam-se por 
meio de jogos, brincadeiras e atividades cooperativas, valorizando o coletivo e promovendo uma 
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cultura de paz e não violência. Espera-se que este relato do Projeto de Intervenção Pedagógica 
apresente possibilidades da contribuição dos jogos cooperativos na mediação de conflitos e na 
melhora das relações interpessoais no ambiente escolar. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: ADRIANO DE SOUZA 
Orientador: DEOCLÉCIO ROCCO GRUPPI - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Ginástica Acrobática e as Relações Interpessoais 
Tema: Cultura Corporal: Pontes de Análise 
Palavras-chave: Ginástica, Ginástica Acrobática, Relações Interpessoais 
Resumo: Todas as crianças têm necessidade de desenvolver suas condutas motoras básicas e 
suas habilidades físicas, para isso, devem ser exploradas e incitadas a descobrir todo o potencial 
de movimentos que dispõem o seu corpo. Neste sentido pretende-se trabalhar a Ginástica 
Acrobática, que se diferencia das outras modalidades ginásticas por não utilizar materiais, e pelo 
fato de proporcionar trabalhos em grupos. Também se caracteriza por um elevado controle 
corporal em movimentos de equilíbrio, dinâmicos, de flexibilidade, e força, que além de auxiliar o 
seu praticante no desenvolvimento destas habilidades também contribui para a melhora da sua 
autoestima, coragem, destreza e confiança, qualidades estas de alto valor educativo e formativo, 
principalmente no estreitamento dos laços de amizade, do espírito de equipe e da 
responsabilidade. As posições trabalhadas são chamadas de figuras acrobáticas e podem ser 
realizados em duplas, trios, quartetos ou mais integrantes. Com este estudo tem-se a intenção de 
despertar o interesse dos alunos para esta modalidade no âmbito escolar e considero possível 
ofertar uma atividade prazerosa de acordo com as necessidades, expectativas e características 
de cada aluno. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: ADRIANO DE SOUZA 
Orientador: DEOCLÉCIO ROCCO GRUPPI - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Ginástica Acrobática e nas Aulas de Educação Física 
Tema: Cultura Corporal: Pontes de Análise 
Palavras-chave: Ginástica, Ginástica Acrobática, Relações Interpessoais 
Resumo: Todas as crianças têm necessidade de desenvolver suas condutas motoras de básicas 
e suas habilidades físicas, para isso devem ser exploradas, e incitadas a descobrir todo o 
potencial de movimentos que dispõem o seu corpo e a sua mente. Neste sentido pretende-se 
trabalhar a Ginástica Acrobática, que se diferencia das outras modalidades ginásticas por não 
utilizar materiais, e pelo fato de proporcionar trabalhos em grupos. As atividades podem ser 
realizadas em duplas, trios, quartetos ou mais integrantes, e as posições trabalhadas são 
chamadas de figuras acrobáticas. Com este estudo tem-se a intenção de despertar o interesse 
dos alunos para esta modalidade no âmbito escolar, apesar da disciplina que essa atividade 
requer de quem a pratica, considero possível ofertar uma atividade prazerosa de acordo com as 
necessidades, expectativas e características de cada aluno. 
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Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: ALDEMAR MARQUES DE SOUZA 
Orientador: Fernando Pereira Cândido - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Abordagem tecnológica e interdisciplinar da Educação Física: caminhada no Ensino Médio 
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino de Educação Física 
Palavras-chave: Tecnologia, interdisciplinaridade, formação continuada, Caminhada, 
Resumo: As tecnologias fazem parte do viver humano e são criadas a partir de necessidades 
oriundas de resoluções de problemas, assim, elas vão se integrando nas ações humanas, até 
fazer parte da cultura de um povo. As tecnologias antigas podem ser substituídas, mas, para isso, 
existe a necessidade de mudança; e aí pode estar configurado um dos maiores problemas, pois o 
novo exige diferentes/novas posturas, confrontando, às vezes, paradigmas e ideologias, levando 
a abrir mão do tradicional. Facilitar essa transposição do velho para a apropriação do novo, o que 
potencializa o método de ensinar e aprender, é o que objetiva esta produção didática. Portanto, 
quando se trabalha a caminhada e ignoram-se as TICs, que, com apenas um celular, pode-se 
aferir a frequência cardíaca, há prejuízo à qualidade do ensino, comprometendo todo o processo 
educativo. Sabendo da dificuldade dos professores na integração das TICs em seu ensino e de 
muitos alunos que não as veem como um potencial a sua aprendizagem, este trabalho apontará 
estratégias metodológicas numa perspectiva interdisciplinar, a qual possibilite, aos professores e 
alunos, formas de utilizar as ferramentas tecnológicas (TICs) no ensino e aprendizagem da 
caminhada, oferecendo, nessa produção, um curso de capacitação aos professores. Ademais, 
possibilitará, por meio da caminhada, uma integração com outras áreas do conhecimento, criando 
pontos de convergência por intermédio de eixos articuladores, para que todas as áreas falem, ao 
mesmo tempo, a mesma linguagem, mas de pontos diferentes, com o objetivo de contextualizar o 
ensino, diminuindo a fragmentação causada pela forma em que os currículos estão organizados. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: ALDEMAR MARQUES DE SOUZA 
Orientador: Fernando Pereira Cândido - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Abordagem tecnológica e interdisciplinar da Educação Física: caminhada no Ensino Médio 
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino de Educação Física. 
Palavras-chave: Educação Física, Tecnologia, Caminhada, Interdisciplinaridade, 
Resumo: Este artigo objetiva refletir sobre uma abordagem da Educação Física de forma 
tecnológica e interdisciplinar para o ensino do conteúdo caminhada, desenvolvido com alunos do 
ensino médio, professores e agentes educacionais da rede estadual de ensino do Paraná. Parte 
do problema: como ensinar o conteúdo caminhada utilizando as novas ferramentas tecnológicas, 
através de uma perspectiva de integração curricular junto a outras áreas de conhecimento? 
Justificativa-se pela necessidade de resolver o desinteresse do aluno na aprendizagem 
determinado, entre outras coisas, pela lógica curricular fragmentada e pela ausência das 
Tecnologias de Informação e Comunicação - TICs como potencializadoras da ação pedagógica. 
Fundamentou-se na produção científica sobre TICs e propôs uma abordagem de ensino pautada 
na interdisciplinaridade envolvendo toda a comunidade escolar. Foi ministrado, no primeiro 
momento, um curso de formação continuada com aulas presenciais e a distância pela plataforma 
de ensino Moodle UEL e, no segundo momento, utilizando a sala virtual de aprendizagem Google 
Classroom, foi ministrado aos alunos os conteúdos científicos relativos à atividade física e saúde 
relacionada com a prática da caminhada. A finalização da proposta com os alunos se deu por 
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meio de atividade de campo com caminhada e controle de variáveis de esforço no Morro do 
Cruzeiro. Essa pesquisa e implementação didática confirmou a necessidade de cursos de 
formação para os professores, pois apresentaram inúmeras dificuldades no domínio dessas 
ferramentas, bem como os alunos na utilização das TICs para a busca de maior autonomia em 
seu aprendizado. Também, que para trabalhar a interdisciplinaridade novas formas de 
organização são necessárias. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: ALDRIN GUZZO TESSEROLI 
Orientador: Maria Teresa Martins Fávero - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e 
Letras do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Jogos de Tabuleiros: construindo perspectivas de aprendizagens através das TICs 
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino de Educação Física 
Palavras-chave: Jogos de Tabuleiros, Tecnologias de Comunicações e informações (TICs), 
habilidades cognitivas, psicomotoras e sociais 
Resumo: Este estudo faz parte do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), cujo 
objetivo é aprimorar as habilidades cognitivas, psicomotoras e sociais, através dos jogos de 
tabuleiros e como instrumento de aprendizagem utilizar-se-á as TICs (Tecnologias de 
comunicação e informação). Deste modo, a partir do legado histórico deixado pelos Jogos de 
tabuleiros e da necessidade de otimizar a tecnologia de informação na educação é que surge a 
seguinte problemática: Na disciplina de Educação Física a utilização dos Jogos de Tabuleiros, 
associadas às tecnologias de informação (TICs) como instrumento de aprendizagem, poderá 
promover o aprimoramento das habilidades cognitivas, psicomotoras e sociais do educando? 
Assim, trabalhar-se-á elementos históricos dos jogos de tabuleiro, elegendo alguns destes jogos, 
de modo, proporcionar aos alunos o aprendizado de suas regras, estratégias e utilizando a 
tecnologia como ferramenta neste processo de ensino e aprendizagem. O presente projeto será 
desenvolvido no primeiro semestre de 2017. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: ALDRIN GUZZO TESSEROLI 
Orientador: Maria Teresa Martins Fávero - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e 
Letras do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Jogos de Tabuleiros: construindo perspectivas de aprendizagens através das TICs 
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino de Educação Física 
Palavras-chave: Jogos de Tabuleiros, Habilidades cognitivas, psicomotoras e sociais, 
Tecnologias de Informações e Comunicações (TICs), 
Resumo: O Presente artigo é resultado dos estudos realizados no Programa de Desenvolvimento 
Educacional do estado do Paraná - PDE 2017, da Secretaria Estadual de Educação (SEED), com 
a intencionalidade de propor ações práticas para a aplicação do conteúdo sobre Jogos de 
Tabuleiros, nas aulas de Educação Física de forma sistematizada, com o objetivo de aprimorar as 
habilidades cognitivas, psicomotoras e sociais do educando. Assim, valorizando o legado histórico 
deixado pelos Jogos de tabuleiros e a necessidade de otimizar a tecnologia de informação e 
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comunicação na educação física. Deste modo, buscou-se trabalhar os elementos históricos dos 
jogos de tabuleiro, elegendo 4 jogos para sua prática, de forma a proporcionar aos alunos o 
aprendizado de suas regras, estratégias e utilizando a tecnologia como ferramenta neste 
processo de ensino e aprendizagem. Os resultados foram relevantes, tendo em vista, todas as 
etapas da implementação e destacando as pautas avaliativas, que através das observações, 
indicaram ações que contribuíssem para que os alunos aprendessem os elementos dos jogos de 
tabuleiros estudados e consequentemente aprimorassem suas habilidades cognitivas, 
psicomotoras e sociais. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: ALEXANDRE DOS SANTOS DAMAS 
Orientador: Almir de Oliveira Ferreira - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A Utilização de Jogos Pré-desportivos para Iniciação no Basquetebol dos alunos do 7ª ano 
do Colégio Estadual Anésio de Almeida leite 
Tema: Cultura Corporal: Pontes de Análise; Abordagens possíveis: Educação Física da/na escola 
Palavras-chave: Basquetebol, pré-desportivo, iniciação 
Resumo: Considerando a importância do conteúdo Esporte na Disciplina de Educação Física e 
também alunos da educação básica, neste trabalho, após verificar o forte apego dos alunos pela 
modalidade de Futsal, pretendo fornecer subsídios sobre a realidade das aulas de Educação 
Física e ampliar a prática esportiva dos mesmos e oportunizar novas perspectivas sobre outras 
modalidades esportivas, nesse caso o basquetebol. Proporcionar especificamente aos alunos do 
7º ano do Colégio Estadual Anésio de Almeida Leite - EFM, a compreensão e vivência de jogos 
pré-desportivos como recurso pedagógico e por eles serem métodos simplificados que atendem 
às capacidades e necessidades do praticante ao iniciar uma modalidade esportiva, e dar 
oportunidade de aprendizado, através de suas regras adaptadas, número de participantes 
diferenciados, quadra e bolas adaptadas, com isso o aluno terá um contato maior com a bola, 
proporcionando-lhe um aprendizado mais significativo e prazeroso, de modo, despertar o 
interesse por essa modalidade esportiva, respeitando a necessidade do aluno de brincar, divertir e 
ser aceito, através de atividades lúdicas. Pretendo também transmitir aos alunos o Histórico do 
Basquetebol, onde surgiu e quem inventou, quando veio para o Brasil; Regras básicas e 
Fundamentos básicos da modalidade, como manejo de bola, drible, passe, arremesso e rebote. 
Dessa forma espero que o trabalho seja importante e possa ajudar os profissionais em busca de 
subsídios que permitam cada vez mais a elaboração de uma pedagogia adequada para iniciação 
esportiva do Basquete através de Jogos pré-desportivos. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: ALEXANDRE DOS SANTOS DAMAS 
Orientador: Almir de Oliveira Ferreira - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A Utilização de Jogos Pré-desportivos para Iniciação no Basquetebol dos alunos do 7ª ano 
do Colégio Estadual Anésio de Almeida leite 
Tema: Cultura Corporal: Pontes de Análise; Abordagens possíveis: Educação Física da/na escola 
Palavras-chave: Pré-desportivos, Basquetebol, iniciação, Esporte, 
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Resumo: Considerando a importância do conteúdo Esporte na Disciplina de Educação Física e 
também os alunos da educação básica, este estudo fornece subsídios sobre a realidade das 
aulas de Educação Física e amplia a prática esportiva dos mesmos, através de jogos pré-
desportivos, oportunizando novas perspectivas para a modalidade de basquetebol, aos alunos do 
7º ano do Colégio Estadual Anésio de Almeida Leite - EFM, a compreensão e vivência de jogos 
pré-desportivos foi o recurso pedagógico utilizado e por eles serem métodos simplificados 
atenderam às capacidades e necessidades do aluno na iniciação dessa modalidade 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: ANA CRISTINA FORMIGONI 
Orientador: Ieda Parra Barbosa Rinaldi - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A INFLUÊNCIA DA MÍDIA NA DANÇA 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: Dança, mídia, estilo musical, 
Resumo: A dança em si está sendo vista como uma repetição sem significado, porém devemos 
sempre considerar que há aspectos expressivos que se confrontam com a formalidade técnica de 
execução e aspectos verdadeiramente expressivos. Considerando as vivências e a 
problematização de manifestações, o aluno deverá compreender e ampliar seus conhecimentos 
para viver em uma realidade de maneira crítica. Sabemos que a dança é um grande estímulo para 
a realização de atividades físicas que proporcionam um bem estar ao nosso corpo, porém 
devemos refletir com nossos educandos a grande influência da mídia no estilo musical vigente na 
mídia. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: ANA CRISTINA FORMIGONI 
Orientador: Ieda Parra Barbosa Rinaldi - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Educação física escolar: reflexões sobre a influência da mídia na dança que o aluno dança 
e intervenções necessárias 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: Dança, mídia, estilo musical, 
Resumo: Este artigo discute a dança como estímulo para a realização de atividades físicas que 
proporcionam um bem-estar ao corpo humano. Da mesma forma, aborda como alunos do nono 
ano do Ensino Fundamental fase final sofrem influência da mídia no estilo musical vigente. 
Pretende-se discutir desta forma, como a vivência e a problematização de manifestações interfere 
nas percepções, expressividade e reflexão nos alunos com relação ao uso da linguagem musical. 
Além de desenvolver outras capacidades nos alunos, os mesmos podem compreender e ampliar 
seus conhecimentos para viver em uma realidade de maneira crítica, valorizando, com isso, a 
função social da música, nos diferentes contextos e espaços de vivência. 
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Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: ANA MARIA FIANCO GHELLER 
Orientador: Verônica Volski - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Práticas corporais da cultura africana nas aulas de Educação Física 
Tema: Diálogos curriculares com as diversidades 
Palavras-chave: História, Práticas corporais, cultura africana, dança, jogos, 
Resumo: O objetivo geral desta unidade é elaborar, aplicar e avaliar atividades nas aulas de 
Educação Física, que desenvolvam o conhecimento e a valorização da pluralidade do patrimônio 
sócio cultural, em especial, a influência da cultura afro na formação cultural brasileira, como 
ferramenta de combate ao racismo e ao preconceito e descriminação racial. Para atingir este 
objetivo o estudo proporciona atividades a fim de que os alunos conheçam a cultura afro, para 
que possam desenvolver a capacidade crítica no que se refere a respeitar as diversas culturas; 
possibilita aos alunos o conhecimento das práticas corporais presentes na cultura afro; promove a 
conscientização dos benefícios do conhecimento e práticas da cultura afro, para o 
desenvolvimento físico, afetivo e social, num espírito de respeito e cooperação e; propicia 
atividades que favoreçam a valorização da cultura afro no combate a qualquer tipo de racismo, 
preconceito e descriminação racial. Os professores em diversas etapas de sua carreira 
profissional já se depararam com situações de preconceito com os afrodescendentes. Pensa-se 
que, se todos, dentro da interdisciplinaridade, fizerem um pouco em cada disciplina, pode-se 
reverter este quadro. Muitas vezes, o preconceito acontece por ignorância que se tem sobre a 
cultura afro. Dessa forma, quanto mais os alunos conhecerem essa cultura, menos preconceitos 
terão, colaborando, assim, para que haja uma maior integração entre os educandos, favorecendo, 
portanto, o respeito mútuo entre afrodescendentes e os não afrodescendentes. Com este projeto, 
pretende-se aprofundar o conhecimento e a valorização da cultura afro dentro da escola, através 
dos jogos e práticas corporais da cultura africana. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: ANA MARIA FIANCO GHELLER 
Orientador: Verônica Volski - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Práticas corporais da cultura afro nas aulas de Educação Física 
Tema: Diálogos curriculares com as diversidades 
Palavras-chave: Expressão corporal, Educação Física, cultura, aprendizagem, 
Resumo: Resumo: Este estudo visa apresentar os resultados do projeto de intervenção realizado 
com o objetivo de elaborar, aplicar e avaliar atividades nas aulas de Educação Física, que 
desenvolvam o conhecimento e a valorização da pluralidade do patrimônio sociocultural, em 
especial, a influência da cultura africana e afro brasileira na formação cultural do Brasil, como 
ferramenta de combate ao racismo, ao preconceito e à descriminação racial. A partir disso, 
desenvolveu-se uma intervenção pedagógica no primeiro semestre de 2017, no Colégio Estadual 
de Pato Branco - Ensino Fundamental, Médio, Profissional e Normal, localizado no município de 
Pato Branco-PR, com alunos do 6º ano D, do Ensino Fundamental Vespertino. Cerca de 30 
alunos participaram do projeto. As atividades foram realizadas durante as aulas de Educação 
Física, e algumas aulas de História e Geografia, nas dependências do próprio colégio, onde foram 
disponibilizadas salas de aula, auditório, pátio e ginásio de esportes do Colégio, além de toda 
infraestrutura necessária, tais como materiais eletrônicos e materiais pedagógicos, condições que 
contribuíram muito para o desenvolvimento e sucesso desse projeto. O projeto intitulado de 
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Práticas corporais da cultura afro nas aulas de Educação Física foi organizado em 32 planos de 
aula, que contemplaram um total de 32 horas/aula. Os resultados deste trabalho foram expostos e 
discutidos levando em consideração as etapas propostas na metodologia. Os alunos fizeram parte 
através de aulas expositivas e dinâmicas. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: ANA PAULA PACHECO MENEGUZZI 
Orientador: Bruno Sérgio Portela - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A prática de atividades físicas: contribuição para o desempenho escolar de jovens e 
adultos 
Tema: Cultura corporal: Pontes de Análise 
Palavras-chave: Educação Física, EJA, Qualidade de vida, Conhecimento 
Resumo: O presente artigo possui como tema gerador a percepção do nível de conhecimentos e 
de expectativas para as aulas de Educação Física, sob o ponto de vista os alunos do CEEBJA, do 
município de Chopinzinho, NRE de Pato Branco-PR. A linha de pesquisa foi Cultura Corporal: 
Pontes de Análise, cuja escolha do tema deu-se pelo propósito de demostrar a relevância da 
Educação Física nessa modalidade de ensino, bem como a de melhorar a atenção e o 
desempenho dos alunos. Para sua realização foi utilizada as pesquisas qualitativa e descritiva, 
considerando-se que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo 
indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em 
números. Realizou-se uma análise das respostas, pela qual observou que os alunos têm noção 
dos conteúdos a serem trabalhados nas aulas de Educação Física na EJA, entretanto, 
reconheceram eles, que nem sempre existe aprofundamento dos conteúdos, motivo pelo qual 
aceitaram e se propuseram a interagir. Nesse clima de parceria entre alunos e professora de 
Educação Física, a intervenção que ora se relata fluiu promovendo ações e interações em uma 
consciência crítica da realidade da EJA. Concluiu-se que essa desacomodação criou 
expectativas, motivaram pesquisas, uma melhora em questão à sua qualidade de vida, 
discussões enriquecedoras. Quanto mais se encontravam recursos e ideias, mais motivação para 
agir e interagir se consolidava no decorrer do trabalho desenvolvido. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: DESEMPENHO ESCOLAR DE JOVENS E ADULTOS: ANÁLISE DO NÍVEL DE 
CONHECIMENTO SOBRE A PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS 
Tema: Cultura corporal: Pontes de Análise 
Palavras-chave: Educação Física, Cultura Corporal, Exercícios Físicos, 
Resumo: Percepção do nível de conhecimentos e expectativas para com as aulas de Educação 
Física pelos alunos do CEEBJA. Com referência aos anos trabalhados na escola EJA, percebeu-
se a necessidade de encontrar alternativas para envolver os alunos, antecedidas por explicações 
e outras formas de motivação que venham a esclarecer a importância e os benefícios das 
atividades físicas de baixa intensidade. Oportunizar aos alunos da EJA, um maior conhecimento 
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sobre a cultura corporal ao longo do tempo, no anseio de promover mais saúde, qualidade de 
vida, de uma forma prazerosa e eficiente ao mesmo tempo, considerando-se a diferença de faixa 
etária, bem como a cultura e o interesse dos alunos em foco. De acordo com Salva (2008, p. 73), 
que os exercícios físicos trazem inúmeros benefícios para a saúde e também como 
recomendação para entrar em forma, emagrecer. O projeto de intervenção pedagógica que ora se 
propõe será desenvolvido no CEEBJA de Chopinzinho- NRE de Pato Branco-PR, envolvendo 
alunos do EM, do período noturno, nas aulas de Educação Física. Considerando-se a importância 
da prática de atividades físicas para a saúde da pessoa. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: ANDERSON PERIN 
Orientador: DEOCLÉCIO ROCCO GRUPPI - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Análise das tendências competitivas dos alunos do 7º ano do Colégio Estadual Ludovica 
Safraider durante as aulas de Educação Física e suas influências 
Tema: Cultura Corporal: Pontes de Análise 
Palavras-chave: Educação Física, Competitividade, Influências da Competitividade, Tendências 
Competitivas, 
Resumo: Nesta Unidade Didática, buscaremos analisar as tendências competitivas dos alunos do 
7º ano do C.E. Ludovica Safraider, durante as aulas de Educação Física e suas influências sobre 
eles. Queremos analisar o nível de competitividade dos alunos durante as aulas de Educação 
Física e suas influências, tanto negativas quanto positivas. Quando se fala de competição nas 
aulas de Educação Física, logo vem à mente um jogo, uma prova, uma corrida, uma luta ou um 
confronto. É o momento no qual o aluno pode demonstrar suas capacidades e habilidades, bem 
como suas deficiências. Toda competição, qualquer que seja seu nível evidencia quatro fatores: 
Confronto: entre dois ou mais indivíduos ou equipes; Demonstração: das capacidades e 
habilidades aprendidas e desenvolvidas nos treinamentos e ao longo da vida esportiva do aluno; 
Comparação: em função de um padrão próprio ou pré-estabelecido. Ela pode acontecer em 
relação ao próprio desempenho ou ao desempenho de um colega ou adversário; Avaliação: que 
pode ser quantitativa (evidenciada em números e que prioriza o produto final) ou qualitativa 
(quando evidencia o processo e/ou a qualidade do movimento realizado). Um comportamento 
esportivo adequado e competir de maneira mais formal exige um equilíbrio dos fatores de 
desenvolvimento e maturação e as demandas das tarefas. Quando equilíbrio ainda não está 
presente, recomenda-se que as atividades competitivas sejam suaves, sem cobranças 
exageradas e inadequadas para a capacidade de realização. Será aplicado aos alunos o 
questionário que analisa as tendências competitivas dos alunos e as qualifica em três 
comportamentos: (tendência a competir) - (tendência a vencer) - (tendência a estabelecer metas). 
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Professor PDE: ANDERSON PERIN 
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Título: NÍVEL DE COMPETITIVIDADE NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SUAS 
INFLUÊNCIAS NA ESCOLA 
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Tema: CULTURA CORPORAL: PONTES DE ANÁLISE 
Palavras-chave: Competitividade, Influências da Competitividade, Tendências Competitivas, 
Educação Física 
Resumo: O objetivo deste artigo foi analisar o nível de competitividade aplicado pelos alunos 
durante as aulas de Educação Física e as suas influências. Avaliar o envolvimento e o grau de 
aceitação dos alunos quando falamos em mudanças nas regras dos jogos, diminuindo a tensão 
competitiva, que pode trazer grandes benefícios no processo dos relacionamentos. Quando se 
fala de competição nas aulas de Educação Física, logo vem à mente um jogo, uma prova, uma 
corrida, uma luta ou um confronto, é o momento no qual o aluno pode demonstrar suas 
capacidades e habilidades, bem como suas deficiências, pois toda competição, qualquer que seja 
seu nível evidencia quatro fatores: Confronto; Demonstração; Comparação e Avaliação. Um 
comportamento esportivo adequado, e competir de maneira mais formal, exige um equilíbrio dos 
fatores de desenvolvimento e maturação, para as demandas das tarefas. Quando o equilíbrio 
ainda não está presente, recomenda-se que as atividades competitivas sejam suaves, sem 
cobranças exageradas e inadequadas para a capacidade de realização. Esta pesquisa é de 
cunho bibliográfica exploratório qualitativa, por meio de leituras artigos, revistas, livros e textos, 
onde participaram da análise os alunos do 7º ano do Col. Est. Ludovica Safraider aos quais foi 
aplicado o questionário de orientação esportiva, como pré e pós-testes. A conclusão foi de que os 
jogos com mudanças nas regras devem ser mais explorados, pelo fato de ter boa aceitação por 
parte dos alunos, mas por outro lado, a competição faz parte do aprendizado, pois precisa-se 
aprender a vencer e a perder de forma leal, justa e honesta. 
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Título: A importância dos Jogos Cooperativos no Ensino Fundamental: convivendo em harmonia 
Tema: Cultura corporal: pontes de análise 
Palavras-chave: Jogos Cooperativos, Cooperação, relações interpessoais 
Resumo: A elaboração do Caderno Pedagógico vem de encontro à urgente necessidade de 
novas práticas na escola, reconhecendo a importância de uma ação pedagógica baseada no 
exercício da cidadania e inclusão. Este estudo parte da ideia que a utilização dos Jogos 
Cooperativos nas aulas de Educação Física pode melhorar a convivência e as relações 
interpessoais dos alunos. O desenvolvimento dos Jogos Cooperativos tem como objetivo 
aprimorar os valores humanos respeito mútuo e cooperação. A metodologia adotada tem caráter 
qualitativo, tendo como pilar a construção do conhecimento pela práxis. 
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Etapa: Artigo 
 
Título: A importância dos Jogos Cooperativos no Ensino Fundamental: convivendo em harmonia 
Tema: Cultura corporal: pontes de análise 
Palavras-chave: Jogos Cooperativos, Relacionamento interpessoal, Cooperação 
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Resumo: Este trabalho integra o processo de formação continuada desenvolvido pela Secretaria 
de Estado da Educação do Paraná, por meio do Programa de Desenvolvimento Educacional 
(PDE). Trata das reflexões quanto à utilização dos Jogos Cooperativos nas aulas de Educação 
Física, no que diz respeito à minimização de comportamentos agressivos, melhoria da 
convivência e das relações interpessoais dos alunos. Sua relevância vem de encontro à urgente 
necessidade de novas práticas na escola, reconhecendo a importância de uma ação pedagógica 
baseada no exercício da cidadania e inclusão. O desenvolvimento dos Jogos Cooperativos teve 
como objetivo aprimorar os valores humanos respeito mútuo e cooperação. A revisão de 
literatura, o Caderno Pedagógico e a socialização das informações com os professores da Rede 
Estadual de Ensino por meio do Grupo de Trabalho em Rede (GTR), fundamentam este estudo. A 
Implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola ocorreu no Colégio Amyntas de 
Barros, em Pinhais e com uma turma de 7º ano do Ensino Fundamental. Esta pesquisa tem 
caráter qualitativo, na modalidade de pesquisa-ação, pois professora e alunos tiveram uma ação 
colaborativa. Para a coleta de dados foram utilizados registros em diário de campo, observação 
participante e questionário. Ao término do processo observou-se mudanças comportamentais 
significativas, devido à melhoria das relações interpessoais e da convivência entre os educandos. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Indisciplina nas aulas de educação física: jogos e brincadeiras como estratégia de 
intervenção 
Tema: Diálogo entre a Teoria e a Metodologia 
Palavras-chave: Indisciplina, Educação Física, Jogos e Brincadeiras 
Resumo: Este projeto aborda a indisciplina nas aulas de Educação Física, visando amenizar a 
mesma com educandos do 8º ano A e B, do ensino fundamental, do Colégio Estadual Santo 
Antão - EFM, de Bela Vista da Caroba/PR. Para isto, se propõem um conjunto de atividades 
baseadas no jogo e a brincadeira. Utilizar-se-á destes como ferramenta pedagógica por 
proporcionar valor cultural e contribuir significativamente para o desenvolvimento de nossos 
educandos no âmbito social, afetivo, cognitivo e intelectual. Para a realização deste trabalho será 
realizada uma entrevista, em forma de questionário sobre jogos e brincadeiras da infância dos 
pais dos educandos, a qual será aplicada pelos estudantes aos seus familiares. Também, serão 
trabalhados vários jogos e brincadeiras de caráter cooperativo e recreativo, com a intenção de 
observar comportamentos e minimizar a indisciplina em questão. As intervenções se darão num 
total de 32 h/a, tendo início no primeiro semestre de 2017. Como resultados, esperamos que ao 
término das intervenções, a participação dos educandos por meio da aplicação de jogos e 
brincadeiras torne-se cada vez mais intensa, com mais respeito, cooperação, aceitando as 
limitações dos colegas e perpetuando a cultura dessas atividades. 
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Título: Indisciplina nas aulas de Educação Física: jogos e brincadeiras como estratégia de 
intervenção 
Tema: Diálogo entre a Teoria e a Metodologia 
Palavras-chave: Indisciplina, Educação Física e Jogos e Brincadeiras 
Resumo: O presente trabalho refere-se ao projeto desenvolvido com o objetivo de amenizar a 
indisciplina nas aulas de Educação Física, a partir de um conjunto de atividades fundamentadas 
no jogo e na brincadeira. Para tanto, realizou-se uma intervenção pedagógica com os alunos do 
8º ano do ensino fundamental, do Colégio Estadual Santo Antão - EFM, do município de Bela 
Vista da Caroba/PR. Os procedimentos adotados na intervenção incluíram as seguintes etapas: 1) 
etapa preparatória, onde foi desenvolvida a aplicação de um questionário sobre jogos e 
brincadeiras vivenciados na infância pelos pais ou responsáveis e, em seguida, uma discussão 
com os alunos sobre os jogos e brincadeiras vivenciados pelos pais e atualmente por eles, 
observando o caráter cooperativo e competitivo; 2) etapa de intervenção, no qual foram 
desenvolvidas inúmeras atividades de jogos e brincadeiras cooperativos e competitivos, 
observando os comportamentos dos alunos, a fim de minimizar a indisciplina em questão. Estas 
intervenções se deram num total de 32h, durante o primeiro semestre de 2017. Os resultados 
demonstraram que houve uma grande participação dos alunos na vivência dos jogos e 
brincadeiras, e que participaram de maneira intensa e, na maioria das vezes, prazerosa. Apesar 
disso, houve momentos de dificuldades na participação de algumas atividades e de se 
sociabilizarem de forma mútua e respeitosa. Essa intervenção pode nos proporcionar uma 
experiência de cooperação e respeito recíproco, no qual os alunos aceitaram as limitações dos 
colegas e perceberam que se pode aprender a respeitarem as regras sociais de forma lúdica, e 
levar estas experiências para o seu dia a dia. 
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Etapa: Artigo 
 
Título: Marcas no corpo: nuances do envelhecer no trabalho docente na educação básica 
Tema: Diálogos entre Teoria e Metodologia 
Palavras-chave: Educação Básica, Carreira Docente, Aposentadoria, 
Resumo: O magistério é considerado uma profissão de alto grau de stress e insatisfação 
profissional, devido a vários motivos: baixa remuneração, condições de trabalhos inadequados, 
falta de cursos de capacitação, currículos defasados, sobrecarga de trabalho, patologias físicas e 
psíquicas que não apenas influenciam os aspectos pessoais, mas também interferem na 
qualidade do trabalho por eventuais afastamentos por motivo de tratamento de doenças à falta da 
satisfação no trabalho. A principal motivação para realizar este estudo é por estar presente no dia 
a dia docente acompanhando as dificuldade dos meus colegas de docência frente às condições 
do ambiente de trabalho, em virtude da inquietude advinda dos diversos atestados médicos 
relacionados a problemas de saúde no decorrer do exercício profissional. Pretendemos analisar a 
relação da qualidade de vida associado à satisfação no trabalho às vésperas de sua 
aposentadoria. Usaremos um questionário semiestruturado. Devido à importância dos professores 
no contexto educativo e à necessidade de concebê-los e analisá-los a partir do seu 
desenvolvimento profissional (mediado pelas condições de trabalho, valores e contexto social), 
visualiza - se a pertinência de investigações em contextos e níveis de ensino diferenciados, bem 
como daquelas que abordam momentos distintos da carreira, chegando ao momento em que se 
aproxima a aposentadoria. 
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Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: ÂNGELA GRANDE GERMANO 
Orientador: VÂNIA DE FÁTIMA MATIAS DE SOUZA - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Marcas no corpo: nuances do envelhecer no trabalho docente na educação básica 
Tema: Diálogos entre Teoria e Metodologia 
Palavras-chave: Educação Básica, Carreira Docente, Aposentadoria, 
Resumo: O magistério é considerado uma profissão de alto grau de stress e insatisfação 
profissional, devido a vários motivos: baixa remuneração, condições de trabalho inadequado, falto 
de cursos de capacitação, currículos defasados, sobrecarga de trabalho, patologias físicas e 
psíquicas que não apenas influenciam os aspectos pessoais, mas também interferem na 
qualidade do trabalho por eventuais afastamentos por motivo de tratamento de doenças à falta da 
satisfação no trabalho. A principal motivação para realizar este estudo é por estar presente no dia 
a dia docente acompanhando as dificuldade dos meus colegas de docência frente às condições 
do ambiente de trabalho, em virtude da inquietude advinda dos diversos atestados médicos 
relacionados a problemas de saúde no decorrer do exercício profissional. Pretendemos analisar a 
relação da qualidade de vida associado à satisfação no trabalho às vésperas de sua 
aposentadoria. Usaremos um questionário semiestruturado. Devido à importância dos professores 
no contexto educativo e à necessidade de concebê-los e analisá-los a partir do seu 
desenvolvimento profissional (mediado pelas condições de trabalho, valores e contexto social), 
visualiza-se a pertinência de investigações em contextos e níveis de ensino diferenciados, bem 
como daquelas que abordam momentos distintos da carreira, chegando ao momento em que se 
aproxima a aposentadoria. 
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Título: CULTURA CORPORAL: PROFESSOR COMO AGENTE MULTIPLICADOR DE 
CONHECIMENTO E PRÁTICAS VOLTADAS À QUALIDADE DE VIDA 
Tema: Cultura Corporal 
Palavras-chave: Educação Física, Qualidade de Vida, Hábitos Saudáveis, 
Resumo: O presente artigo atende uma das exigências do Programa de Desenvolvimento 
Educacional - PDE tem como tema a Qualidade de vida, correlacionando-a com hábitos 
saudáveis referentes à alimentação e atividades físicas do professor. O estudo objetivou analisar 
o impacto de um programa de conhecimento teórico e prático sobre a construção de hábitos 
saudáveis para os professores e funcionários da Escola Estadual Cecília Meireles. Considerou 
como problema investigador a não atenção do professor com a própria saúde, fato este, 
determinante no desencadeamento de doenças orgânicas e mentais. As ideias e reflexões 
apresentadas neste estudo alicerçam-se nas contribuições de autores que com suas respectivas 
obras discutem o tema, dentre estes: Power (2008) afirma que o bem estar físico, mental e social 
é condição para a definição de uma pessoa saudável; Landini (2006) discute as consequências do 
desgaste físico e mental sofridos pelos professores; Rocha; Fernandes (2008) propalam que o 
professor precisa ser capacitado a cuidar da própria saúde. A metodologia, pauta-se pela 
pesquisa bibliográfica, analítica e qualitativa, mediante estudo, análise e reflexão da 
implementação da Unidade Didática e contribuições emanadas do Grupo de Trabalho em Rede - 
GTR. Destaca-se que a implementação ocorreu na Escola Estadual Cecília Meireles - EF na 
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cidade de Santa Fé - PR, no primeiro semestre de 2017. Como resultados alcançados salientam-
se: a propagação de hábitos de vida saudáveis na comunidade escolar; a identificação e 
prevenção dos fatores que interferem na satisfação profissional; o compromisso com a construção 
e propagação de hábitos de vida saudáveis. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: APARECIDA FERNANDES 
Orientador: Ieda Parra Barbosa Rinaldi - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: CULTURA CORPORAL: PROFESSOR COMO AGENTE MULTIPLICADOR DE 
CONHECIMENTO E PRÁTICAS VOLTADAS À QUALIDADE DE VIDA 
Tema: Cultura Corporal 
Palavras-chave: Educação Física, qualidade de vida, hábitos saudáveis 
Resumo: Pretende-se neste projeto de intervenção pedagógica discutir e promover junto aos 
professores da Escola Estadual Cecília Meireles, práticas de atividades físicas regulares e sua 
defesa e propagação junto ao alunado. Portanto, este projeto justifica, na premissa de que 
professores satisfeitos e equilibrados nos aspectos físico e mental exercerão com maior qualidade 
suas atribuições. Assim, contribuirá para a proliferação de uma cultura corporal satisfatória e 
voltada para a prevenção de doenças e qualidade de vida, com reais chances de impactar no 
desempenho docente e estender-se para os alunos, de tal modo, a contribuir para a melhoria do 
processo ensino e aprendizagem na escola de implementação. 
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Título: Trabalho Final Implementação do clube de xadrez na escola 
Tema: Diálogos entre Teoria e Metodologia. 
Palavras-chave: Xadrez, Esporte Escolar, Educação Física, 
Resumo: O emprego do xadrez ainda é muito limitado nas escolas, apesar de dispor de um alto 
valor educacional, a prática deste leva a pensar e desenvolver seu raciocínio, valores buscados 
no bom desenvolvimento dos alunos. O estudo terá como objetivos criar o Clube de xadrez na 
escola, assim como desenvolver a difusão do conhecimento e conteúdo do xadrez, contribuir para 
o processo de inclusão educacional e social, oferecer uma atividade em contra turno. O clube de 
xadrez aconteceu por meio de 16 reuniões, as quais obedecerão ao cronograma de intervenções 
pré-estabelecido. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Implementação do clube de xadrez na escola 
Tema: Diálogos entre Teoria e Metodologia. 
Palavras-chave: Xadrez, Esporte Escolar, Educação física 
Resumo: O emprego do xadrez ainda é muito limitado nas escolas, apesar de dispor de um alto 
valor educacional, a prática deste leva a pensar e desenvolver seu raciocínio, valores buscados 
no bom desenvolvimento dos alunos. O estudo terá como objetivos criar o Clube de xadrez na 
escola, assim como desenvolver a difusão do conhecimento e conteúdo do xadrez, contribuir para 
o processo de inclusão educacional e social, oferecer uma atividade em contra turno. O clube de 
xadrez acontecerá por meio de 16 reuniões, as quais obedecerão ao cronograma de intervenções 
pré-estabelecido. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS SALGADO 
Orientador: Ione Maria Aschidamini - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Dietas Suplementares na Contramão da Atividade Fisica e na busca de saúde dos 
educandos 
Tema: Cultura corporal: Pontes de Análise 
Palavras-chave: Nutrição, Suplementação, Alimentação, Atividade Física, Corpolatria 
Resumo: A importância do Plano de Implementação Pedagógica se justifica pela necessidade de 
fornecer aos educandos informações cientificas e atuais, de como cuidar do corpo e levar os 
educandos a refletirem sobre uso de dietas suplementares, bem como as consequências em se 
fazer uso de dietas populares ou suplementares, pois, nem toda dieta ou suplemento é indicado a 
qualquer pessoa, podendo ocasionar consequências não desejadas. O estudo foi realizado com 
70 estudantes do 2º ano do ensino médio e teve como objetivo aplicar diferentes estratégias 
metodológicas durante as aulas de Educação Física. Foram realizados debates, seminários, 
atividades físicas, vídeos e textos oportunizando vivências que possibilitem uma reflexão de seu 
comportamento cotidiano e a necessidade em valorizar hábitos saudáveis, aliados às atividades 
físicas regulares, como indispensáveis para a manutenção da saúde melhorar o condicionamento 
físico. Analisando os resultados pode se notar que estudantes assimilaram e conseguiram 
relacionar o tema abordado dando ressignificado ao conhecimento, buscando mudar seus hábitos 
alimentares, participando mais ativamente das aulas de atividades físicas e demostrando 
cuidados com o corpo de forma consciente, mais segura e saudável. 
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Título: Dietas Suplementares: Na contramão da educação física na busca de saúde dos 
estudante 
Tema: Cultura corporal 
Palavras-chave: Nutrição, Suplementação, Alimentação, Atividade Física, Corpolatria 
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Resumo: O presente Plano de Implementação Pedagógica (caderno pedagógico), visa levar os 
educandos a refletirem sobre uso de dietas suplementares, bem como as consequências em se 
utilizar de suplementação, pois,  as embalagens não trazem todas as informações  e nem todo 
suplemento é indicado a qualquer pessoa, podendo ocasionar consequências não desejadas. 
Tendo a escola função de formar cidadãos críticos, cabe ao professor um papel importante na 
vida dos estudantes, que por meio da interação família-escola os educandos possam ser livres, 
para fazer suas escolhas e se responsabilizar na adoção de hábitos saudáveis e como cuidar do 
corpo de forma consciente. Para isso será aplicado um questionário com questões abertas e 
fechadas, para diagnosticar os seus conhecimentos sobre as dietas suplementares e os cuidados 
com o corpo (corpolatria). Estes dados serão tabulados e comparados com os que forem obtidos 
ao término do projeto. Nas aulas serão realizados debates e seminários, após apresentação de 
textos e pesquisas realizadas pelos mesmos, oportunizando vivências que possibilitem melhorar o 
condicionamento físico e obter o corpo desejado de maneira mais segura e saudável. 
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Orientador: Luís Sérgio Peres - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: ATLETISMO: UMA FERRAMENTA PARA AUXILIAR NO DESENVOLVIMENTO MOTOR 
DO ALUNO 
Tema: Diálogos entre Teoria e Metodologia 
Palavras-chave: Atletismo Escolar, Desenvolvimento Motor, Respeito, Iniciação Desportiva, 
Resumo: Nesta Unidade Didática pretende-se montar uma sequência de atividades, ou seja, um 
material de apoio para o ensino da modalidade de Atletismo vinculando a iniciação desportiva 
através de atividades lúdicas. Com o objetivo principal aprimorar o desenvolvimento motor dos 
educandos, utilizando diferentes metodologias para aprofundar os fundamentos básicos do 
Atletismo, motivando-os para uma prática prazerosa, onde os 15 alunos convidados a 
participarem do projeto no período de contra turno, poderão realizar atividades que aprimorem o 
seu desempenho motor, e também melhorem questões como respeito nas relações sociais em 
seu convívio diário. Os instrumentos de avaliação serão dois: um questionário a 

 

Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: CÉSAR LUIS ACCO 
Orientador: Luís Sérgio Peres - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: ATLETISMO: UMA FERRAMENTA PARA AUXILIAR NO DESENVOLVIMENTO MOTOR 
DO ALUNO 
Tema: Diálogo entre Teoria e Metodologia 
Palavras-chave: Atletismo Escolar, Desenvolvimento Motor, Respeito, Iniciação Desportiva, 
Resumo: Neste Artigo, apresentamos os resultados conseguidos com a aplicação do projeto 
durante os 8 encontros realizados, utilizando de diferentes metodologias para aprofundar os 
fundamentos básicos do Atletismo. Os alunos foram motivados para uma pratica prazerosa, onde 
com certeza, puderam realizar atividades que melhoraram o desempenho esportivo, mas 
principalmente, melhorem em questões como respeito, nas relações sociais e no convívio diário. 
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Professor PDE: CHRISTIANE DE MORAES 
Orientador: Flávia Evelin Bandeira Lima - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Esportes Adaptados no ensino regular: uma nova estratégia para as aulas de Educação 
Física com adolescentes 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: Esporte Adaptado, Adolescência, Diversidade, Inclusão 
Resumo: A adolescência é um período que se caracteriza pela passagem da infância para idade 
adulta com mudanças biológicas, cognitivas, emocionais e sociais, no qual, os adolescentes 
ampliam suas relações sociais e sua necessidade de afirmação social. Este projeto propõe que, a 
prática dos esportes adaptados Voleibol Sentado, Goalball e Futebol de Cinco, no ensino médio, 
possam vir a contribuir para a melhora da autoestima e do autoconhecimento dos adolescentes, e 
ainda, possam oportunizar uma rica experiência social e de vida parecida com a dos alunos com 
deficiência, podendo diminuir suas angústias, gerar um bom convívio social diante da diversidade, 
além dos benefícios físicos, motores e os relacionados à saúde, promovendo um desenvolvimento 
global do aluno. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Esportes adaptados no ensino regular, uma nova estratégia para aulas de Educação 
Física com adolescentes 
Tema: DIÁLOGOS CURRICULARES COM A DIVERSIDADE 
Palavras-chave: Adolescência, Diversidade, Esporte 
Resumo: Esta Produção Didática Pedagógica, desenvolvida no formato de Caderno Pedagógico, 
propõe que, a prática dos esportes adaptados Voleibol Sentado, Goalball e Futebol de Cinco, no 
ensino médio, possam vir a contribuir para a melhora da autoestima e do autoconhecimento dos 
adolescentes, e ainda, possam oportunizar uma rica experiência social e de vida parecida com a 
dos alunos com deficiência, podendo diminuir suas angústias, gerar um bom convívio social 
diante da diversidade, além dos benefícios físicos, motores e os relacionados à saúde, 
promovendo um desenvolvimento global do aluno. 
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Título: A PRÁTICA DE XADREZ COMO AÇÃO EDUCATIVA: uma experiência de ensino a partir 
do esporte educacional 
Tema: Diálogos entre Teoria e Metodologia 
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Palavras-chave: escola, xadrez, Educação Física Escolar, intervenção pedagógica 
Resumo: Por ser uma atividade de reflexão intensiva, o xadrez não pode ser considerado apenas 
um simples jogo de tabuleiro. Trata-se de uma excelente ferramenta pedagógica, que contribui 
eficazmente no processo ensino/aprendizagem das escolas. O estudo desenvolvido teve como 
objetivo analisar como a prática do jogo de xadrez, enquanto alternativa pedagógica pode 
beneficiar as capacidades intelectuais que asseguram melhorias na aprendizagem escolar, bem 
como possibilitar que o aluno conheça os principais conceitos do jogo de xadrez e possa vivenciá-
los nos mais diferentes contextos. Como encaminhamento metodológico utilizou-se uma pesquisa 
do tipo descritiva, com uso de questionários pré e pós-intervenção, entrevistas e observações 
como instrumentos. A amostra foi composta por 25 alunos do sexto do ano do Ensino 
Fundamental do CE Ministro Petrônio Portela, município de São Jorge do Patrocínio, adjunto ao 
Núcleo Regional de Umuarama, totalizando 32 horas/aulas. Concluiu-se que houve avanços 
significativos. A organização das atividades de forma sistematizada facilitou a aprendizagem dos 
conceitos básicos do xadrez e, com isso, possibilitou a sua prática de forma mais autônoma 
desenvolvendo as capacidades intelectuais dos alunos participantes. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: CIRO YOSHIMI YABUSHITA 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A prática de xadrez como ação educativa 
Tema: Diálogos entre Teoria e Metodologia 
Palavras-chave: Escola, xadrez, Educação Física escolar, intervenção pedagógica 
Resumo: Por ser uma atividade de reflexão intensiva, o xadrez não pode ser considerado apenas 
um simples jogo de tabuleiro. Trata-se de uma excelente ferramenta pedagógica, que contribui 
eficazmente no processo ensino/aprendizagem das escolas. O presente trabalho tem como 
objetivo propor algumas atividades teóricas e práticas que auxiliem no aprendizado do jogo de 
xadrez durante as aulas de Educação Física possibilitando que os alunos usufruam de todos os 
seus benefícios. Desta forma, essa Produção Didática Pedagógica está dividida em seis unidades 
que trata dos conteúdos básicos do xadrez. A implementação da proposta ocorrerá em uma turma 
do sexto ano do Ensino Fundamental do CE Ministro Petrônio Portela, município de São Jorge do 
Patrocínio, totalizando 32 horas/aulas. 
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Professor PDE: CLARICE DE FÁTIMA BRAGA DA SILVA 
Orientador: Roseli Terezinha Selicani Teixeira - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A CONTRIBUIÇÃO DE JOGOS E BRINCADEIRAS TRADICIONAIS/ANTIGAS NA 
EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO FUNDAMENTAL 
Tema: Educação Física, Cultura Corporal, Jogos e Brincadeiras Antigas 
Palavras-chave: Escola, Educação, Educação Física, Jogos e Brincadeiras Tradicionais/antigas 
Resumo: O presente artigo é parte das atividades vinculadas ao Programa de Desenvolvimento 
Educacional da Secretaria de Estado da Educação do Paraná (PDE -2016). As ações foram 
implantadas no primeiro semestre do ano de 2017 com 28 alunos do 6º ano do Ensino 
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Fundamental do Colégio Estadual. Conjunto João de Barro - EFM do Município de Marialva - 
Paraná. O projeto de implementação pedagógica teve como foco os Jogos e Brincadeiras 
Tradicionais/antigas e, no período de implementação investigamos junto às famílias quais os 
jogos e brincadeiras elas praticavam nas suas infâncias, bem como catalogar essas atividades, 
vivenciar algumas delas e para encerrar os alunos do 6º ano organizaram um festival para 
transmitir essa vivência para os demais alunos do Ensino Fundamental do Colégio. Para 
alcançarmos nosso objetivo utilizamos encaminhamentos pedagógicos diversificados como 
exposições teóricas, questionário, vídeos, recursos audiovisuais dentre outros, utilizamos também 
a experimentação de vários jogos e brincadeiras que ao longo da pesquisa. Como resultados 
dessa vivência foi possível perceber o quanto os alunos se divertiram ao realizarem as pesquisas 
junto aos familiares servindo em alguns casos de uma aproximação prazerosa. Desta forma 
resgatar e vivenciar jogos e brincadeiras tradicionais/antigas fora do seu cotidiano se revelou um 
momento de contentamento dos mesmos, pois muitos alunos nunca haviam brincado dessa 
maneira. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A CONTRIBUIÇÃO DE JOGOS E BRINCADEIRAS TRADICIONAIS/ANTIGAS NA 
EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO FUNDAMENTAL 
Tema: Educação Física 
Palavras-chave: Escola, Educação, Educação Física, Jogos e Brincadeiras Tradicionais/antigas 
Resumo: O presente artigo é parte das atividades vinculadas ao Programa de Desenvolvimento 
Educacional da Secretaria de Estado da Educação do Paraná (PDE -2016). As ações serão 
implantadas no primeiro semestre do ano de 2017 com alunos do 6º ano do Ensino Fundamental 
do Colégio Estadual Conjunto João de Barro - EFM do Município de Marialva - Paraná. O projeto 
de implementação pedagógica tem como foco os Jogos e Brincadeiras Tradicionais/antigas e, no 
período de implementação vamos investigar junto às famílias quais os jogos e brincadeiras elas 
praticavam nas suas infâncias, bem como catalogar essas atividades, vivenciar algumas delas e 
para encerrar os alunos do 6º ano vão organizar um festival para transmitir essa vivência para os 
demais alunos do Ensino Fundamental do Colégio. Essa pesquisa se caracteriza como descritiva 
qualitativa e para alcançarmos nosso objetivo utilizaremos encaminhamentos pedagógicos 
diversificados como exposições teóricas, questionário, vídeos, recursos audiovisuais dentre 
outros. Estimamos com esse estudo possibilitar aos alunos vivenciarem jogos e brincadeiras 
tradicionais/antigas fora do seu cotidiano. 
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Título: A APLICAÇÃO PEDAGÓGICA, FILOSÓFICA E POLÍTICA DO JUDÔ: APROPRIAÇÕES E 
OBJETIVAÇÕES NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
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Palavras-chave: Educação Física Escolar, Judô, Luta, 
Resumo: A prática de Educação Física no âmbito escolar está voltada para o esporte, 
valorizando-o culturalmente. A disciplina de Educação Física, cujo objeto de estudo é a cultura 
corporal, se torna norteadora da prática de Judô, o qual vem recebendo destaque e valorização 
por ter, além de função pedagógica, função política e filosófica. Este estudo teve a seguinte 
problematização: como proporcionar aos alunos o conhecimento de uma modalidade esportiva 
(judô) e todos os benefícios da sua prática, aliando conteúdo teórico e de formas, de maneira que 
haja o desenvolvimento de conhecimentos interdisciplinares, melhoria do rendimento dos alunos 
em todos os componentes curriculares, bem como contribuição para a formação integral do 
aluno? O objetivo geral foi conhecer os conteúdos do judô, de forma a desenvolver nos alunos 
uma formação integral mediante atitudes reflexivas sobre o sentido da vida. A metodologia partiu 
de uma pesquisa bibliográfica, tipo exploratória e abordagem qualitativa, que apoiaram um estudo 
de caso. Este trabalho contou com revisão de texto através de levantamento bibliográfico, 
utilizando como base de dados BIREME, SCIELO e acervo de livros da Web. Ao analisar a prática 
de Judô como um espaço sociocultural e sua relação com a aprendizagem, acredita-se que essa 
luta potencializa os saberes, melhorando a qualidade da educação. Os resultados demonstraram 
os benefícios do Judô nos aspectos educativos, cognitivos e sociais no ambiente educacional e 
social. Destaca-se a importância de aulas de Educação Física se relacionarem ao Judô e também 
a outras lutas. 
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Título: A aplicação pedagógica, filosófica e política do judô: apropriações e objetivações nas 
aulas de Educação Física 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: Educação Física Escolar, Lutas, Judô, Filosofia do Judô, Aprendizagem, 
Resumo: Há várias décadas, a prática de Educação Física no âmbito escolar está voltada para o 
esporte, valorizando-o culturalmente. Segundo as Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná, a 
disciplina de Educação Física tem como objeto de estudo a cultura corporal e se torna norteadora 
da seleção e organização dos conteúdos historicamente construídos e transformados em saber 
escolar. Dentre as modalidades de Artes Marciais, o Judô é a atividade que possui maior 
destaque e aos poucos, recebe maior valorização por ter a função educativa, portanto, política, 
filosófica e pedagógica. O objetivo geral é contribuir para o desenvolvimento integral dos alunos 
por meio dos conteúdos do judô. A metodologia utilizada é uma pesquisa bibliográfica, 
exploratória e de abordagem qualitativa. Ao analisar a prática de Judô como um espaço 
sociocultural e de diversos significados na relação com a aprendizagem, acredita-se que este 
potencializa os saberes por meio das apropriações e objetivações nas aulas de Educação Física. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: CLÁUDIA BERBER 
Orientador: Orlando Mendes Fogaça Junior - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
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Título: O Ensino do Atletismo na Disciplina de Educação Física: Desafios e Possibilidades 
Tema: Diálogos entre Teoria e Metodologia 
Palavras-chave: Educação Física, Atletismo, Conteúdo, Metodologia de Ensino, 
Resumo: Esta pesquisa teve como objetivo geral elaborar uma possibilidade de sistematização 
do ensino do conteúdo atletismo nas aulas de Educação Física, abordando especificamente as 
provas olímpicas: corridas rasas de velocidade: 100 m, 200 m e 400 m; corridas rasas de meio-
fundo: 800 m e 1.500 m e fundo: 5.000 m, 10.000 m e a maratona - 42.195 m; salto em distância e 
salto triplo, estando pautada na pedagogia histórico-crítica. O estudo enfocou uma abordagem de 
cunho qualitativo, caracterizando-se como uma pesquisa-ação, a qual teve como amostra uma 
turma de 6º Ano do Ensino Fundamental, de um colégio estadual do município de Londrina, do 
Estado Paraná. A coleta de dados aconteceu mediante a aplicação dos questionários (inicial e 
final) e também foi utilizado um diário para anotar os principais aspectos ocorridos no 
desenvolvimento das aulas. Constatou-se ao longo do processo pedagógico, a possibilidade de 
ensinar o conteúdo atletismo nas aulas de Educação Física, mesmo com as adversidades 
existentes, ressaltando-se a importância da metodologia de ensino utilizada, a qual possibilitou a 
aprendizagem do conteúdo de forma mais significativa. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: CLÁUDIA BERBER 
Orientador: Orlando Mendes Fogaça Junior - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O Ensino do Atletismo na Disciplina de Educação Física: Desafios e Possibilidades 
Tema: Diálogos entre Teoria e Metodologia 
Palavras-chave: Educação Física, Atletismo, Conteúdo, Metodologia de Ensino, 
Resumo: Esta unidade didática tem como objetivo apresentar uma proposta de sistematização do 
ensino do atletismo nas aulas de Educação Física para educandos de 6º Ano do Ensino 
Fundamental, do Colégio Estadual Professora Adélia Dionísia Barbosa, da cidade de Londrina, do 
Estado Paraná. O ensino dessa modalidade esportiva representa um conhecimento valioso na 
formação dos alunos, porém, algumas dificuldades surgem ao se planejar aulas sobre esse 
conteúdo, implicando, assim, em desafios a serem vencidos para realizar um trabalho pedagógico 
com qualidade. Nesse sentido, nessa proposta de trabalho serão sugeridos encaminhamentos 
metodológicos para ensinar o conteúdo atletismo, abordando especificamente as provas 
olímpicas: corridas rasas (velocidade, meio-fundo e fundo); salto em distância e salto triplo, 
estando fundamentada na pedagogia histórico-crítica, a qual visa à apreensão e compreensão 
crítica do conhecimento historicamente produzido, objetivando mudanças na sociedade. Sendo 
assim, o conteúdo atletismo estará planejado em 32 horas-aula com a seguinte subdivisão: em 
um primeiro momento, será aplicado um questionário inicial sobre este conteúdo e será feita a 
explanação do Projeto de Intervenção Pedagógica para a turma em questão. Posteriormente, em 
um segundo momento, serão desenvolvidas atividades diversificadas sobre os temas elencados. 
Para finalizar, em um terceiro momento, será aplicado um questionário final para verificar a 
aprendizagem do conteúdo ensinado. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: CLÁUDIO HENRIQUE DE ALMEIDA 
Orientador: ANA MARIA PEREIRA - IES: UEL 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Festival de Futsal Integração Escolar: incentivo a prática desportiva 
Tema: Diálogos entre Teoria e Metodologia 
Palavras-chave: Futsal, Educação Crítica, Intervalo Dirigido, Sociabilidade 
Resumo: Esta unidade didática tem como objetivo orientar os professores da rede estadual, 
promover a socialização e maior interesse dos alunos na sua formação por meio do futsal nos 
intervalos das aulas, tendo em vista o comprometimento para seu desenvolvimento integral, no 
Colégio Estadual Prof.ª Lúcia Barros Lisboa. Tem como problema: Como o futsal pode contribuir 
para que no intervalo escolar orientado o aluno se integre melhor a Escola e tenha uma 
aprendizagem voltada ao seu desenvolvimento omnilateral? Justifica-se pela contribuição para 
que estudantes adquiram comprometimento para seu desenvolvimento justo e equilibrado. Os 
procedimentos metodológicos preveem a colaboração dos professores das demais disciplinas, 
para que se faça no intervalo de aula um festival esportivo na modalidade de futsal, onde será 
possibilitada a composição de times mistos centrado nas necessidades de desenvolvimento 
integral dos educandos. Como aporte teórico, serão utilizados alguns textos de Paulo Freire, que 
critica a Educação Bancária, que trata os estudantes como meros receptores de conhecimentos, 
ao invés de os levarem a educação crítica, possibilitando a prática da Educação Física como 
forma de se desenvolverem de maneira autônoma. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: CLÁUDIO HENRIQUE DE ALMEIDA 
Orientador: ANA MARIA PEREIRA - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES EM FESTIVAL DE FUTSAL SOB A PERSPECTIVA DE 
PAULO FREIRE 
Tema: Diálogos entre Teoria e Metodologia 
Palavras-chave: Educação, Festival, Estudantes, Intervenção, 
Resumo: Este projeto de intervenção teve como objetivo promover a socialização e maior 
interesse dos alunos, a partir de reflexão crítica dos conteúdos teóricos; diálogo entre educador e 
educando com base nos pré-requisitos deste; respeito à cultura individual de cada educando, e 
assim, alcançando a autonomia necessária para a aquisição dos conteúdos referentes ao Futsal. 
A intervenção do projeto realizou nos intervalos das aulas no Colégio Estadual Professora Lúcia 
Barros Lisboa. Justifica-se pela contribuição oferecida aos estudantes, tendo em vista adquirir 
comprometimento para seu crescimento pessoal justo e equilibrado. Os procedimentos 
metodológicos previram a colaboração dos Professores das demais disciplinas, nomeadamente 
todos os Professores da escola foram envolvidos. Realizaram-se jogos de Futsal interativos, que 
foram compostos times mistos centrado nas necessidades de desenvolvimento integral dos 
educandos. Foi realizado um Festival de Futsal Integração Escolar. Como aporte teórico utilizou-
se as premissas da educação de Paulo Freire, tais como: Autonomia; Reflexão Critica; Diálogo e 
Cultura; e por fim, Respeito. Conclui-se que o referido projeto proporcionou aos estudantes à 
educação crítica, possibilitando a prática da Educação Física como forma de se desenvolverem 
de maneira autônoma. Permitiu ainda a interação entre os estudantes, os educadores de 
Educação Física e outras disciplinas e, também, os funcionários durante o Festival de Futsal. 
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Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: CLECI MARIA GUARDA 
Orientador: Douglas Roberto Borella - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: RESGATE DOS JOGOS E BRINCADEIRAS TRADICIONAIS 
Tema: Diálogo entre a teoria e Metodologia 
Palavras-chave: Jogos, brincadeiras tradicionais, educação física, 
Resumo: Este trabalho refere-se ao projeto de pesquisa a ser desenvolvido no ano de 2016 e 
2017, com o objetivo de propor um conjunto de atividades como forma do resgate dos jogos e 
brincadeiras tradicionais aos educandos do 6º ano A e B, do ensino fundamental, do Colégio 
Estadual Santo Antão - EFM - de Bela Vista da Caroba/PR. Utilizar-se dos jogos e brincadeiras 
tradicionais como ferramenta pedagógica por proporcionar valor cultural e contribuir 
significativamente para o desenvolvimento de nossos educandos no âmbito social, afetivo, 
cognitivo e intelectual. Para responder o objetivo do estudo serão aplicados dois questionários 
junto aos educandos em forma de pré-intervenção com o objetivo de investigar o conhecimento 
dos educandos acerca dos jogos e brincadeiras tradicionais, das experiências vivenciadas por 
eles e seus familiares e pós-intervenção com a intenção de identificar como foi a vivência e 
experiência dos alunos ao ter utilizado dos jogos e brincadeiras tradicionais nas aulas de 
educação física e se tais atividades despertou interesse nos mesmos. As intervenções se darão 
num total de 32 h/a, tendo início no primeiro semestre de 2017. Como resultados esperamos que 
ao término das intervenções a participação dos educandos por meio da vivência de jogos e 
brincadeiras tradicionais torne-se cada vez mais intensa, com mais respeito, cooperação, 
aceitando as limitações dos colegas e perpetuando a cultura dessas atividades. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: CLECI MARIA GUARDA 
Orientador: Douglas Roberto Borella - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: RESGATE DOS JOGOS E BRINCADEIRAS TRADICIONAIS 
Tema: Diálogo entre a teoria e Metodologia 
Palavras-chave: Jogos, Brincadeiras Tradicionais, Educação, 
Resumo: Este trabalho refere-se ao projeto de pesquisa que foi desenvolvido no ano de 2016 e 
2017, com o objetivo de propor um conjunto de atividades como forma de resgate dos jogos e 
brincadeiras tradicionais aos educandos do 6º ano  A  e  B, do ensino fundamental, do Colégio 
Estadual Santo Antão - EFM - de Bela Vista da Caroba/PR, o qual mostra o resultado do trabalho 
do Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE, que faz parte do projeto de formação de 
educadores da rede pública estadual, inseridos no Programa. Utilizou-se dos jogos e brincadeiras 
tradicionais como ferramenta pedagógica por proporcionar valor cultural e contribuir 
significativamente para o desenvolvimento dos educandos no âmbito social, afetivo, cognitivo e 
intelectual. Antes da intervenção foi aplicado um questionário com os alunos para investigar e 
resgatar quais brincadeiras eram praticadas pelos seus familiares em sua infância e que 
vivenciam com seus filhos hoje. Esta investigação teve a participação dos alunos sobre as 
atividades e posterior contextualização em sala de aula, em seguida foram aplicadas atividades 
envolvendo os jogos e brincadeiras tradicionais. Após a realização das atividades de intervenção 
aplicamos outro teste com os alunos, para avaliar os resultados alcançados com as atividades 
desenvolvidas, e ao questionarmos se gostaram de praticar nas aulas de Educação física os 
jogos e brincadeiras tradicionais os dados obtidos apontam que os 23 educandos do 6º A e os 24 
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educandos do 6º ano B, gostam dessas atividades não só nas aulas de educação física como no 
seu dia a dia com os amigos fora do ambiente escolar. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: CLEIDE MADALENA FONTANA 
Orientador: Meire Aparecida Lode Nunes - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e 
Letras de Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: OS JOGOS COOPERATIVOS E A CONSTRUÇÃO SOCIAL: UMA POSSIBILIDADE 
METODOLÓGICA NA FORMAÇÃO DOCENTE (NÍVEL MÉDIO) 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: Jogos cooperativos, socialização, ética, 
Resumo: A pesquisa tem como objetivo refletir sobre a importância da cooperação na sociedade 
contemporânea. Entende-se que as relações interpessoais estão prejudicadas devido às 
características da atual sociedade que estimula, cada vez mais, a competição entre os homens de 
acordo com diferentes propósitos. Assim, nos propomos a desenvolver uma intervenção, por meio 
dos jogos cooperativos, com alunos do 3º ano de Formação de Docente de um colégio estadual 
do município de Nova Esperança-Pr. Consideramos que os jogos cooperativos, como recurso 
pedagógico nas aulas de Educação Física, podem favorecer a apropriação de valores 
necessários a vida em sociedade que devem fazer parte da formação docente, pois os futuros 
professores influenciaram a formação das novas gerações. O referencial teórico constitui-se por 
meio do pensamento de autores como Soler, Orlink e Brotto, os quais entendem que o homem, 
um ser social e político, necessitam da liberdade e autonomia, de maneira consciente, para agir 
em sociedade sem anular o interesse próprio, mas respeitando as regras sociais. Espera-se que 
com o desenvolvimento de práticas pedagógicas subsidiadas pelos Jogos cooperativas possamos 
ampliar o conhecimento da realidade social dos alunos levando-os a refletir sobre o sentido de 
ética cooperativa, necessária para o convívio coletivo. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: CLEIDE MADALENA FONTANA 
Orientador: Meire Aparecida Lode Nunes - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e 
Letras de Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Os Jogos Cooperativos e a Construção Social: uma Possibilidade Metodológica na 
Formação Docente no Ensino Médio 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: Jogos Cooperativos, Socialização, Ética, 
Resumo: O presente artigo foi desenvolvido com objetivo de refletir sobre a importância dos 
Jogos Cooperativos junto aos alunos do curso de Formação de Docente, como exercício de 
convivência considerando que as relações interpessoais estão prejudicadas na sociedade 
tecnológica contemporânea, devido às suas características que estimulam cada vez mais a 
competição entre os homens de acordo com diferentes propósitos. Em contrapartida, um dos 
desafios contemporâneos da escola é contribuir para a formação moral e ética dos alunos-
cidadãos, o querer e o cultivo das regras de convivência coletiva. O desenvolvimento 
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metodológico de implementação foi realizado a partir da Produção Didático-Pedagógica, cujo 
trabalho proposto teve como objetivo discutir e compreender as práticas pedagógicas subsidiadas 
pelos Jogos Cooperativos, levando os alunos a refletir sobre o sentido de ética cooperativa 
necessária para o convívio coletivo, por meio de atividades planejadas de forma sistematizada e 
intencional. Os resultados de um modo geral indicam uma tendência à melhoria do 
relacionamento social. Os Jogos Cooperativos, como recurso pedagógico nas aulas de Educação 
Física, podem favorecer a apropriação de valores necessários à vida em sociedade que devem 
fazer parte da formação docente, pois, os futuros professores podem influenciar a formação das 
novas gerações. Com o desenvolvimento de práticas pedagógicas subsidiadas pelos Jogos 
Cooperativas podemos ampliar o conhecimento da realidade social dos alunos, levando-os a 
refletir sobre o sentido de ética cooperativa, necessária para o convívio coletivo. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: CLEVERSON VENÂNCIO 
Orientador: Carla Cristiane da Silva - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O miniatletismo como uma estratégia de ensino do atletismo: com foco no desempenho 
motor 
Tema: Diálogos entre teoria e Metodologia 
Palavras-chave: Esporte, Desempenho motor, Atletismo escolar, Capacidades físicas, 
Resumo: O propósito deste estudo foi analisar os efeitos que a prática do mini atletismo sobre 
desempenho motor, em particular para os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental, composto 
por sete meninas (12,4 ± 0,41 anos) e 9 meninos (12,1 ± 0,48 anos). A aplicação da Unidade 
Didático-Pedagógica, entre aulas práticas e teóricas ocorreram num período de 20 semanas, 
distribuídos em duas aulas semanais num total de 36 aulas. Os testes motores empregados foram 
distância percorrida entre 9/12 minutos, teste de flexibilidade de sentar e alcançar, o salto 
horizontal, arremesso de medicine ball, teste de agilidade do quadrado e o teste de velocidade 
com corrida de 40/50metros. Os resultados mostraram valores significantes estatísticos (P0, 05). 
Contudo, os resultados demonstraram progresso tanto para os meninos quanto para as meninas, 
onde os escores dos testes motores realizados foram sempre mais elevados para o sexo 
masculino. Como objetivo secundário este projeto também indicou um olhar diferente para a 
prática do Atletismo Escolar, reconstruindo o atletismo como método pedagógico. Formando, 
entre os alunos, uma consciência crítica, sabendo que ao praticá-lo, promovem aperfeiçoamento 
das capacidades motoras e vivências motoras que servirão de base para a execução e controle 
de movimentos corporais, que serão utilizados em outros esportes. Concluiu-se que, a prática do 
atletismo promoveu resultados significantes nos testes de flexibilidade e velocidade para ambos 
os sexos, nos demais testes realizados os resultados mostram-se insignificantes para ambos os 
sexos. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: CLEVERSON VENÂNCIO 
Orientador: Carla Cristiane da Silva - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
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Título: O Miniatletismo, como uma estratégia de ensino do Atletismo: com foco no 
desenvolvimento da coordenação motora 
Tema: Diálogos entre teoria e Metodologia 
Palavras-chave: Coordenação motora, Atletismo, Mini atletismo, Lúdico, 
Resumo: Visa desenvolver nos educandos, em particular para os alunos do 6º ano do Ensino 
Fundamental, um olhar diferente para a prática do Atletismo Escolar, construir, ou mesmo 
reconstruir um método pedagógico com enfoque no mini atletismo. Formando assim, entre os 
alunos, uma consciência crítica, sabendo que ao praticá-lo, facilitam a interação social, o 
desenvolvimento e aperfeiçoamento das capacidades motoras, promovendo vivencias motoras 
que servirão de base para a execução e controle de movimentos corporais, que serão utilizados 
em outros esportes e em atividades da vida cotidiana. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: CRISTIANE BOELHOUWER 
Orientador: Carmem Elisa Henn Brandl - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Ginástica Para Todos na Educação Física: desafios de conteúdo escolar 
Tema: Cultura Corporal: Pontos de Análise 
Palavras-chave: Educação Física Escolar, Cultura Corporal, Ginástica 
Resumo: As propostas diversificadas na disciplina de Educação Física trazem significativas 
contribuições no repensar pedagógico. Por este motivo se faz necessário discutir e analisar os 
conteúdos específicos presentes na cultura corporal. Neste trabalho, optou-se pelo conteúdo de 
ginástica relacionado com os elementos articuladores para poder contemplar a possibilidade de 
uma discussão e uma contribuição para essas práticas. A ginástica é um conhecimento da 
Educação Física, está presente nos documentos que orientam o projeto pedagógico escolar e o 
planejamento do professor, faz parte da grade curricular da formação de professores, no entanto, 
ele não se concretiza na maioria das práticas pedagógicas. Dessa forma, o objetivo do presente 
estudo é verificar as possibilidades e as dificuldades de aplicar uma proposta de Ginástica Para 
Todos nas Escolas Públicas do PR. Estão previstas cinco etapas para concretização do estudo, 
sendo elas apresentação do projeto; elaboração de um material didático; implementação na 
escola; avaliação dos resultados e elaboração de um artigo científico. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: CRISTIANE BOELHOUWER 
Orientador: Carmem Elisa Henn Brandl - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: GINÁSTICA PARA TODOS: DIVERSIFICANDO OS CONTEÚDOS NAS AULAS DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA 
Tema: Cultura Corporal: Pontos de Análise 
Palavras-chave: Educação Física Escolar, Ginástica, Prática Pedagógica 
Resumo: Esta pesquisa faz parte do Projeto desenvolvido junto ao PDE (Programa de 
Desenvolvimento Educacional) do Paraná e teve por objetivo verificar as possibilidades e as 
dificuldades de aplicar uma proposta de Ginástica Para Todos nas Escolas Públicas do PR. A 
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pesquisa se caracteriza como descritiva. Participaram do Projeto alunos de 6º e 7º anos de um 
Colégio Estadual da região Oeste do Paraná, com faixa etária de 11 a 12 anos, totalizando em 46 
alunos. Por se tratar de uma pesquisa que avaliou os resultados de um Projeto de intervenção 
pedagógica, precedeu a coleta de dados, a elaboração de um material didático. A etapa de 
Intervenção contou com 32 aulas. O instrumento de coleta de dados foi um diário de campo 
preenchido pelo professor e um questionário com onze questões abertas, aplicado aos alunos. A 
análise dos dados teve caráter qualitativo. A partir dos resultados concluiu-se que há grandes 
possibilidades para desenvolver o conteúdo de Ginástica na Escola. Ficou evidente que o trabalho 
sistematizado, desde a elaboração do material didático, a utilização de metodologia de ensino 
participativa e a variedade de atividades que o conteúdo proporcionou, favoreceu o 
desenvolvimento da proposta. O fato dos alunos se sentirem desafiados tornou as aulas mais 
prazerosas, também o trabalho coletivo proporcionou a cooperação entre eles. Poucas foram às 
dificuldades encontradas e essas foram sendo sanadas à medida que o projeto foi desenvolvido. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: CRISTIANO FELDMANN 
Orientador: CARLOS RICARDO MANFEK MALFATTI - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: EDUCAÇÃO FÍSICA: AVALIANDO ATRAVÉS DAS TECNOLOGIAS - O mundo físico e 
virtual em prol da aprendizagem 
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino da Educação Física 
Palavras-chave: Educação Física, tecnologia, Profilaxia, Boletim de Saúde, 
Resumo: Esta proposta de pesquisa foi realizada a partir do uso dos recursos tecnológicos para 
suprir a necessidade de acompanhar as aulas de Educação Física através de avaliações 
periódicas com os alunos e alunas das séries iniciais aos anos finais e a posteriori Ensino Médio, 
quais os impactos provocados física e emocionalmente por suas rotinas alimentares e de pratica 
de atividades físicas, bem como quais as possíveis consequências pedagógicas provocadas pelas 
condições de saúde física, nutricional e emocional, até um possível prognóstico sobre suspeitas 
de desenvolvimento de patologias crônicas que as acompanharão por toda a vida. A investigação 
se dará a partir dos levantamentos realizados com avaliações corporais e investigativas de cunho 
profilático, traçando um perfil das condições físicas dos (as) alunos (as) que estão em nossas 
salas de aula e fazer um levantamento de dados sobre os mesmos. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: CRISTIANO FELDMANN 
Orientador: CARLOS RICARDO MANFEK MALFATTI - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: EDUCAÇÃO FÍSICA: AVALIANDO ATRAVÉS DAS TECNOLOGIAS - O mundo físico e 
virtual em prol da aprendizagem 
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino da Educação Física 
Palavras-chave: Tecnologia, Boletim Profilático, Saúde, Banco de Dados, 
Resumo: Esta unidade didática proposta tem o objetivo de servir de apoio e sugestão 
pedagógica, para aplicação de atividades e avaliações corporais, fazer uma triagem e um 
mapeamento das condições de saúde dos nossos alunos e alunas das séries iniciais/anos finais 
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(6º ano) e a posteriori Ensino Médio. O desenvolvimento será realizado com auxilio das 
tecnologias, como ferramentas de pesquisa e mediação pedagógica, capazes de estimular a 
formação, aprendizagem, o crescimento e evolução individual dos nossos educandos. Observar e 
apontar quais os impactos provocados física e emocionalmente por suas rotinas alimentares e 
pratica de atividades físicas, bem como quais as possíveis consequências pedagógicas 
provocadas pelas condições de saúde física, nutricional e emocional, assim como um possível 
prognóstico sobre suspeitas de desenvolvimento de patologias crônicas que poderão se 
desenvolver ao longo de sua vida. Desta maneira, conscientes do papel de educadores que 
somos tentar efetivar um instrumento padronizado, denominado Boletim de Saúde, considerando 
todas as exigências técnicas e científicas de aplicação e validação, obtendo assim um recurso de 
baixo custo para mapear as condições de saúde dos nossos alunos e alunas de todo o Estado. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: CRISTINA TOKIE MATSUI ASSAHIDA 
Orientador: Herrmann Vinícius de Oliveira Muller - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Educação Física escolar como possibilidade pedagógica a partir do conhecimento da 
educação postural 
Tema: Diálogos entre Teoria e Metodologia 
Palavras-chave: Educação Física, Educação Postural, Distúrbios Posturais 
Resumo: Como um grande número de pessoas apresentam problemas posturais em sua vida, 
destacamos que o conhecimento em Educação Física tem papel fundamental para reverter essa 
situação. As alterações posturais são consideradas sérios problemas de saúde e atingem uma 
alta incidência da população brasileira economicamente ativa ou não. Esse problema pode 
permanecer na vida inteira do indivíduo, incapacitando-o temporária ou definitivamente para o seu 
cotidiano social. Tendo presente este contexto, o objetivo deste Caderno Pedagógico é 
sensibilizar-INFORMAR sobre a importância da educação postura como promoção da saúde dos 
alunos do Ensino Médio da Educação de Jovens (EJA), do CEAD Polo Poty Lazzarotto. Para isso, 
faz-se necessário discutir a temática Educação Postural com uma visão integrada da saúde 
corporal, bem como motivar a prática de atividades físicas. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: CRISTINA TOKIE MATSUI ASSAHIDA 
Orientador: Herrmann Vinícius de Oliveira Muller - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Educação Física escolar como possibilidade pedagógica a partir do conhecimento da 
educação postural 
Tema: Diálogos entre Teoria e Metodologia 
Palavras-chave: Educação Física, Educação Postural, Distúrbios Posturais 
Resumo: Como um grande número de pessoas são portadoras de problemas posturais, destaca-
se que a Educação Física tem papel fundamental para reverter essa situação. Na busca pela 
melhoria da qualidade de ensino, o educador conectado e comprometido com a necessidade de 
solucionar ou amenizar os problemas encontrados nos alunos, torna significativa a aprendizagem. 
Este estudo teve como objetivo sensibilizar sobre a importância da educação postural como 
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promoção da saúde dos alunos do EJA, do Ensino Médio da escola CEAD Polo Poty Lazzarotto 
da cidade de Curitiba Pr. O trabalho está estruturado numa discussão teórica e prática em torno 
da contribuição da Educação Física através do conhecimento da educação postural. Foram 
verificados, por meio de questionários adaptados, sendo os dados coletados antes de iniciar as 
atividades por meio da avaliação física, com anamnese e questionário sobre o conhecimento dos 
hábitos posturais e do desconforto ou dor postural, coletando dados sobre a condição física, após 
o término da implementação do projeto verificou-se o conhecimento apreendido através do 
questionário adaptado. Foram 27 participantes, sendo 37% (n=10) do sexo feminino e 63% (n=17) 
do sexo masculino. Com idade entre 18 anos a 67 anos, a média da idade dos participantes é de 
29 anos. Observou após a implementação do projeto que a maioria dos participantes não tinham 
o conhecimento dos principais fatores responsáveis pelos distúrbios posturais, e que a postura 
inadequada pode ocasionar dor ou desconforto postural. Portanto houve a sensibilização do 
conhecimento da educação postural, sendo que 76,39% responderam corretamente as perguntas 
relacionadas às posturas adequadas para a saúde. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: DAGMAR APARECIDA TOALDO FELICIANO 
Orientador: PAULO SÉRGIO RIBEIRO - IES: UEPG 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Jogos e Brincadeiras: uma estratégia para o desenvolvimento motor e cognitivo dos 
alunos das Salas de Recursos Multifuncionais Tipo I 
Tema: Cultura Corporal - Pontes de Análise 
Palavras-chave: Jogos e Brincadeiras, Educação Física, Sala de Recursos 
Resumo: Esta pesquisa tem como objetivo analisar como os Jogos e Brincadeiras, usados como 
ferramenta pedagógica, pode contribuir para a melhoria do desenvolvimento motor e cognitivo dos 
alunos atendidos nas Salas de Recursos Multifuncionais Tipo I, identificando aspectos positivos e 
apontando possíveis dificuldades. Para isso, foi desenvolvida uma pesquisa de caráter 
exploratório apoiada por revisão bibliográfica e trabalho de campo, com aplicações de 
questionários e atividades sistematizadas. Foi utilizada uma Unidade Didática para auxiliar na 
implementação dos Jogos e Brincadeiras, buscando transformar essas práticas em oportunidades 
de aprendizagem, contribuindo nos aspectos motor e cognitivo dos alunos, e propiciando o 
desenvolvimento de diversas habilidades, tais como concentração, raciocínio e coordenação, que 
contribuam na construção do conhecimento. As ações para o desenvolvimento da pesquisa foram 
implantadas no Colégio Estadual Professor Milton Benner - EFM, no munícipio de Wenceslau 
Braz/PR, inicialmente através da aplicação de um questionário ao professor especialista atuante 
na sala de recurso acerca das dificuldades apresentadas pelos alunos e das necessidades 
especiais que os levaram a frequentar a sala de recursos. Posteriormente, foram analisadas junto 
aos alunos quais atividades despertam seus interesses e como os Jogos e Brincadeiras poderiam 
proporcionar momentos de descontração e socialização, além da realização de atividades 
práticas, de acordo com seus potenciais. Constatou-se que, com o desenvolvimento do projeto, 
houve superação das dificuldades apresentadas pelos alunos em relação à prática de atividades 
lúdicas, desenvolvimento motor e compreensão dos conteúdos aplicados sob a forma de Jogos e 
Brincadeiras, na perspectiva de melhorias no processo de ensino e aprendizagem. 

 

Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: DAGMAR APARECIDA TOALDO FELICIANO 
Orientador: PAULO SÉRGIO RIBEIRO - IES: UEPG 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Jogos e Brincadeiras: uma estratégia para o desenvolvimento motor e cognitivo dos 
alunos das Salas de Recursos Multifuncionais Tipo I 
Tema: Cultura Corporal - Pontes de Análise 
Palavras-chave: Jogos e Brincadeiras, Educação Física, Salas de Recursos 
Resumo: Na rede pública de ensino, os alunos que apresentam dificuldades intelectuais, motoras 
ou outros distúrbios que dificultem o acompanhamento na aprendizagem são matriculados nas 
turmas regulares, de acordo com o ano que se encontram e, em contra turno, são atendidos por 
professores especializados nas Salas de Recursos Multifuncionais Tipo I, sendo utilizadas 
metodologias diferenciadas com a finalidade de complementar suas necessidades, que diferem 
de uma disciplina para outra. Pelas dificuldades apresentadas, será abordada uma intervenção, 
através de Jogos e Brincadeiras, na disciplina de Educação Física, com práticas pedagógicas que 
possam se adequar a cada um, contribuindo nos aspectos motor e cognitivo destes alunos, 
priorizando sua formação integral, com a inclusão de todos, despertando o interesse e a 
motivação em aprender, propiciando o desenvolvimento de diversas habilidades que contribuam 
na construção do conhecimento e na reflexão sobre normas e regras, tomadas de decisões, 
pensamentos lógicos, acertos e erros. Desta forma, será utilizado esta Unidade Didática para 
auxiliar as ações de implementação dos Jogos e Brincadeiras, buscando transformar essa prática 
em oportunidade de aprendizagem. Serão aplicados questionários aos professores e estudantes, 
para coleta de informações sobre os alunos, suas necessidades e suas preferências, para, então, 
aplicar as atividades práticas, com jogos e brincadeiras. Por fim, os resultados obtidos serão 
avaliados, para adequar-se ao necessário. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: DARLENE CRISTINA DOS SANTOS 
Orientador: Orlando Mendes Fogaça Junior - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A qualidade de vida dos adolescentes: Contribuições da Educação Física Escolar 
Tema: Diálogos entre teoria e metodologia 
Palavras-chave: Qualidade de Vida, Alimentação Saudável, Atividade Física, 
Resumo: O objetivo deste estudo é estabelecer interações entre a adoção de hábitos saudáveis 
com relação à alimentação, prática de atividade física e controle de peso corporal entre alunos 
adolescentes matriculados nos 9º anos do Colégio Estadual Abraham Lincoln, município de 
Kaloré - Paraná. Será utilizada a pesquisa de campo como meio para instigar, levantar hipóteses 
e gerar a busca de conhecimento sobre mudanças de hábitos, tanto alimentares como de 
atividade física, para que os alunos, ao compreenderem possam incorporar no seu cotidiano 
exercícios físicos agradáveis e que tenham significado para eles, tendo sempre em vista a 
geração de mudanças comportamentais para toda vida. aquisição da aptidão física, 
consequentemente a melhoria da consciência do aluno/cidadão. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: DARLENE CRISTINA DOS SANTOS 
Orientador: Orlando Mendes Fogaça Junior - IES: UEL 
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Etapa: Artigo 
 
Título: A qualidade de vida dos adolescentes: Contribuições da Educação Física escolar 
Tema: Diálogos entre teoria e metodologia 
Palavras-chave: Educação Física, Conteúdo, Ensino, Alimentação saudável, Qualidade de vida, 
Resumo: O presente artigo é a respeito da pesquisa realizada na Educação Básica da rede 
pública do Estado do Paraná, cujo objetivo principal foi ensinar aos alunos do nono ano do Ensino 
Fundamental conteúdos relacionados à importância de incorporar no seu cotidiano atividades 
físicas agradáveis e que tivessem significado para eles. No aprofundamento deste conhecimento 
específico buscou fomentar a geração de mudanças comportamentais no que diz respeito à 
atividade física e alimentação saudável. Como metodologia utilizamos a pesquisa de campo para 
se atingir o objetivo citado acima. Durante o desenvolvimento desta pesquisa coletamos os dados 
que tiveram uma análise posterior para verificar se o objetivo proposto foi alcançado. Para o 
desenvolvimento das ações de ensino utilizamos de aulas de Jump e Zumba®. Esta pesquisa 
demonstrou o quanto é importante para os sujeitos à apropriação de conhecimento e a partir de 
um saber aprofundado cientificamente a possibilidade de mudança de comportamento e de uma 
melhoria na qualidade de vida dos alunos no Colégio Estadual Abraham Lincoln. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: DAWSON RENE SOUZA BREGENSKI 
Orientador: SÉRGIO ROBERTO ABRAHÃO - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Futsac: Uma inovação nas aulas de Educação Física para uma mudança na realidade 
escolar 
Tema: Cultura Corporal: Pontes de Análise 
Palavras-chave: Inovação, Esporte, Cooperação, lúdico 
Resumo: Estamos passando por um momento onde as crianças estão tendo menos contato com 
as práticas esportivas em seu cotidiano pessoal. Com a diminuição desta vivência motora, 
aumenta-se a necessidade de criar estratégias e processo que possibilitem a estas crianças que 
em suas aulas de Educação Física, possam vivenciar maiores possibilidades de aprendizagens 
motoras do que eram apresentadas em anos atrás em suas práticas esportivas. Durante o 
processo tivemos inovações, e nesta proposta que entra o futsac, uma inovação nas aulas de 
Educação Física do Ensino Fundamental. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: DAWSON RENE SOUZA BREGENSKI 
Orientador: SÉRGIO ROBERTO ABRAHÃO - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Futsac: Uma inovação nas aulas de Educação Física para uma mudança na realidade 
escolar 
Tema: Cultura Corporal: Pontes de Análise 
Palavras-chave: Inovação, Esporte, Cooperação, lúdico 
Resumo: Estamos passando por um momento onde as crianças estão tendo menos contato com 
as práticas esportivas em seu cotidiano pessoal. Com a diminuição desta vivência motora, 
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aumenta-se a necessidade de criar estratégias e processo que possibilitem a estas crianças que 
em suas aulas de Educação Física, possam vivenciar maiores possibilidades de aprendizagens 
motoras do que eram apresentadas em anos atrás em suas práticas esportivas. Durante o 
processo tivemos inovações, e nesta proposta que entra o futsac, uma inovação nas aulas de 
Educação Física do Ensino Fundamental.  

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: DELIANE PAULA EFFGEN 
Orientador: ADELAR APARECIDO SAMPAIO - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Implicações no processo pedagógico pela redução do número de aulas de Educação 
Física no Ensino Fundamental 
Tema: Diálogos entre Teoria e Metodologia 
Palavras-chave: Educação Física escolar, Prática pedagógica, Matriz curricular 
Resumo: A estudo aborda as alterações da matriz curricular de referência para os anos finais do 
Ensino Fundamental nas escolas da rede estadual de Educação Básica, enfocando a redução o 
número de aulas de Educação Física, sob argumentos da Secretaria de Estado de Educação do 
Paraná - SEED, sobre o baixo índice de resultados obtidos no Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica (IDEB). Sob esse viés, o estudo analisou as consequências causadas pela 
diminuição das aulas de Educação Física na visão de professores, alunos e equipe pedagógica 
do Colégio Estadual Professora Júlia Wanderley, no município de Cascavel/PR. Para tanto, foi 
realizada uma pesquisa de cunho qualitativo utilizando entrevistas e questionários para 
reconhecer as implicações pedagógicas ao ensino e à aprendizagem frente à diminuição das 
aulas de Educação Física. Constatou-se que a nova matriz curricular foi imposta sem qualquer 
discussão com professores e equipe diretiva e que não houve em momento qualquer orientação 
de como os professores deveriam trabalhar todos os conteúdos com um número reduzido de 
aulas. Verificou-se também que todos os professores e equipe diretiva assim como maioria dos 
alunos reconhecem a importância e valorizam a Educação Física assim como também são 
contrários à diminuição de sua carga horária. Conclui-se que a nova matriz curricular não vai ao 
encontro dos interesses dos alunos, professores e equipe diretiva que valorizam e são contrários 
a redução da carga horária de Educação Física e, sobretudo, que essa diminuição de carga 
horária pode prejudicar a formação integral dos alunos. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: DELIANE PAULA EFFGEN 
Orientador: ADELAR APARECIDO SAMPAIO - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Implicações no processo pedagógico pela redução do número de aulas de Educação 
Física no Ensino Fundamental 
Tema: Diálogos entre Teoria e Metodologia 
Palavras-chave: Educação Física,, matriz curricular, ensino fundamental 
Resumo: Em 2013, a Secretaria Estadual do Estado do Paraná (SEED) alterou o formato da nova 
matriz curricular de referência para os anos finais do Ensino Fundamental nas escolas da rede 
estadual de educação básica, reduzindo o número de aulas de Educação Física de 3 para apenas 
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duas aulas semanais, entre outras mudanças. É importante esclarecer que o argumento utilizado 
pela SEED para tal mudança foram as baixas notas obtidas no Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica (IDEB), como se esses índices fossem suficientes para aferirem a qualidade do 
ensino. Sob esse viés, procuraremos analisar quais as consequências causadas pela diminuição 
das aulas de Educação Física das séries finais do ensino fundamental na visão de professores, 
alunos e equipe pedagógica do Colégio Estadual Professora Júlia Wanderley, no município de 
Cascavel/PR. Para tanto, será realizada uma pesquisa de cunho qualitativo, sob o viés do 
Materialismo Histórico Dialético em que por meio de entrevistas e questionários buscaremos 
reconhecer as implicações pedagógicas ao ensino e à aprendizagem frente à diminuição das 
aulas de Educação Física; verificar se a carga horária das aulas é suficiente para o 
desenvolvimento dos conteúdos na opinião de professores, alunos e equipe diretiva, além de 
examinar a importância sobre o aumento das aulas de Educação Física em sua carga horária 
semanal. Para tanto, é fundamental a existência de um trabalho integrado em que todos 
vislumbram alcançar os objetivos comuns. Dessa maneira, acreditamos que será possível por 
meio do comprometimento de todos os pares alcançarmos todos os objetivos propostos. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: DILZA MARIA RADIGONDA RAZENTE 
Orientador: Fernando Pereira Cândido - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O celular como ferramenta pedagógica no ensino de Educação Física 
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino de Educação Física. 
Palavras-chave: Educação Física, Dança, tecnologia e celular 
Resumo: A presente proposta traz como objetivo geral analisar a relação entre a tecnologia e o 
ensino, considerando especificamente as intervenções pedagógicas nas aulas de Educação 
Física utilizando o aparelho celular. A intervenção será realizada com alunos de 6º ano do Ensino 
Fundamental da Escola Estadual Leopoldino Loureiro Ferreira - Ensino Fundamental, situada no 
município de Cambé, Paraná. A opção pela temática do uso da tecnologia como forma de 
intervenção pedagógica na Educação Física visa propor estratégias para a superação das 
dificuldades dos alunos em sala de aula, em relação à participação e à realização de atividades 
propostas. O objetivo pedagógico para trabalhar com essa ferramenta é despertar o interesse dos 
alunos em participar das aulas visando um maior conhecimento. É fundamental saber usufruir 
melhor dos avanços da tecnologia, aproveitar ao máximo seus benefícios. Para tanto, há que se 
mudar algumas estratégias desenvolvidas em sala de aula. A metodologia a ser utilizada na 
aplicação das ações previstas neste projeto será a pesquisa-ação, por meio da qual serão 
organizados momentos distintos para a implementação das estratégias que irão compor a 
unidade didática sobre os conteúdos estruturante danças, especificamente as danças 
relacionadas às festas juninas, como manifestação da cultura brasileira. 

 

Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: DILZA MARIA RADIGONDA RAZENTE 
Orientador: Fernando Pereira Cândido - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O USO DO CELULAR NA SALA DE AULA: uma ferramenta pedagógica e alternativa em 
prol do ensino de Educação Física 
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Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino de Educação Física. 
Palavras-chave: Ensino Aprendizagem, Educação Física, tecnologia, celular, 
Resumo: Este artigo teve como objetivo geral investigar o uso do celular como ferramenta no 
ensino junto a alunos do 6º ano do Ensino Fundamental da Escola Estadual Leopoldino Loureiro 
Ferreira, no município de Cambé. O problema levantado refere-se à possibilidade de trabalho com 
a ferramenta celular nas aulas de Educação Física. A metodologia adotada para a elaboração 
deste artigo constou de pesquisa bibliográfica em diferentes bases de dados, bem como de 
pesquisa de campo por meio da aplicação de instrumento de coleta de dados junto a 25 alunos da 
turma em que foi aplicada a unidade didática. Enquanto resultado da pesquisa, quanto à possível 
utilização do celular como ferramenta de aprendizagem, evidenciaram-se as categorias Pesquisa 
educacional/Educação Física e Esporte; Aprendizado da Educação Física e Esporte e Celular 
como ferramenta de estudo, sendo a mais expressiva a primeira, indicando que os alunos 
acreditam ser possível a utilização do celular como forma de pesquisa. Quanto ao uso de 
aplicativos como forma de aprendizagem, há uma indicação negativa, uma vez que houve um 
elevado número de respostas inseridas na categoria APPs como distração do estudo, ratificando 
a percepção de que o universo escolar encontra-se distanciado dos demais contextos de vivência 
dos alunos. Finalmente, é válido afirmar que o uso dessa ferramenta pode incrementar as ações 
pedagógicas nas aulas de Educação Física, embora tenham sido encontradas dificuldades, 
sobretudo relacionadas às condições estruturais da instituição. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: DIRCE BACH CHIMBORSKI 
Orientador: RAQUEL NICHELE DE CHAVES - IES: UTFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Esporte e qualidade de vida numa proposta interdisciplinar: elementos fundamentais da 
prática educativa atual 
Tema: Diálogo entre teoria e metodologia. 
Palavras-chave: Educação física, esporte, qualidade de vida, 
Resumo: No intuito de intervenção pedagógica na disciplina de Educação Física escolar será 
desenvolvida uma pesquisa de ação qualitativa e explicativa, referente ao esporte como uma das 
ferramentas que auxilia na qualidade de vida, entre outros fatores indispensáveis para a 
promoção da saúde e que podem ser ministrados em forma interdisciplinar como elemento da 
prática educativa, em busca da aprendizagem significativa, a partir da realidade destes alunos. 
Este trabalho justifica-se uma vez que a temática abordada é de extrema importância no contexto 
educacional e pode ter relevante impacto social a curto, médio e longo prazo. Desta forma o 
presente trabalho tem como objetivo geral, desenvolver uma proposta interdisciplinar que permita 
um diálogo teórico-prático entre o esporte e a qualidade de vida. Tendo como objetivos 
específicos discutir conceitos e aplicações do Esporte e da Qualidade de Vida; avaliar a qualidade 
de vida dos estudantes e o nível de prática esportiva; oportunizar discussões acerca dos 
resultados das avaliações e o papel da Educação Física na realidade revelada; conceituar estilo 
de vida saudável e relacioná-lo à prática esportiva e à qualidade de vida; construir possíveis 
caminhos de motivação para a adesão de estilos de vida saudáveis; vivenciar os caminhos de 
motivação criados, com base na parceria entre Direção, docentes, discentes e comunidade, para 
viabilizar mudanças e/ou manutenção de estilos de vida saudáveis e; promover uma interação 
harmoniosa entre a Educação Física e as demais disciplinas, instigando a curiosidade dos 
estudantes à prática esportiva e à adesão de hábitos saudáveis como ferramentas de promoção 
da qualidade de vida. 
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Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: DIRCE BACH CHIMBORSKI 
Orientador: RAQUEL NICHELE DE CHAVES - IES: UTFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Esporte e qualidade de vida numa proposta interdisciplinar: elementos fundamentais da 
prática educativa atual 
Tema: Diálogo entre teoria e metodologia. 
Palavras-chave: Educação Física, Qualidade de vida, Esporte, Escola, 
Resumo: O presente estudo teve como objetivo principal desenvolver uma proposta 
interdisciplinar que permita um diálogo teórico-prático entre o esporte e a qualidade de vida. A 
temática abordada é de extrema importância no contexto educacional e pode ter relevante 
impacto social a curto, médio e longo prazo. Pesquisas exploratório-descritivas de natureza 
qualitativa foram aplicadas e um planejamento integrado com as demais disciplinas foi elaborado. 
As ações foram desenvolvidas com os alunos do 1º ano do Ensino Médio em um Colégio 
Estadual localizado no Município da Lapa, Estado do Paraná, onde é ofertado o Ensino 
Fundamental por tempo integral no período diurno e Ensino Médio no período noturno. Os 
resultados sugerem que a interdisciplinaridade pode ser um importante aliado na execução das 
atividades propostas, facilitando a adesão dos estudantes a diferentes práticas corporais. Além 
disso, o processo adotado para conscientizar os estudantes quanto à importância do esporte para 
a qualidade de vida mostrou-se eficaz e mais atrativo. Desse modo, a proposta interdisciplinar 
construída pode auxiliar o diálogo teórico-prático entre o esporte e a qualidade de vida, no 
contexto do Ensino Médio. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: EDILSON JOSÉ LOPES 
Orientador: Ângela Pereira Teixeira Victória Palma - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Ensino de Conteúdos Estruturantes e Articuladores Da Educação Física e Sua Integração 
Com a Cultura Corporal e a Saúde 
Tema: Cultura Corporal: Pontes de Análise 
Palavras-chave: Educação Física, Relação Didático-pedagógica, Cultura corporal e saúde, 
Resumo: A atividade destinada ao docente, que é o ato de ensinar, se caracteriza pelo desafio 
permanente do professor em estabelecer relações interpessoais com os alunos, de maneira que o 
processo de ensino aprendizagem seja desenvolvido e que métodos utilizados cumpram objetivos 
propostos. Diante dessa afirmação, foi proposto o seguinte projeto de pesquisa: cuja problemática 
consiste em procedimentos didáticos pedagógicos que podem ser indicados aos professores de 
Educação Física para o ensino do conteúdo articulador Cultura Corporal e Saúde integrado com 
outros conteúdos estruturantes, utilizando recursos e meios alternativos. A proposta consiste em 
realizar uma pesquisa de cunho qualitativo, que ser desenvolvida com os alunos do 3º ano do 
ensino médio, planejado através de um bloco de planos de aulas com métodos, ações e 
procedimentos de ensino. 
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Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: EDILSON JOSÉ LOPES 
Orientador: Ângela Pereira Teixeira Victória Palma - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: ENSINO DE CONTEÚDOS ESTRUTURANTES E ARTICULADORES DA EDUCAÇÃO 
FÍSICA E SUA INTEGRAÇÃO COM A CULTURA CORPORAL E A SAÚDE 
Tema: CULTURA CORPORAL 
Palavras-chave: Educação Física, Cultura Corporal, Processo Ensino Aprendizagem, Formação 
de Professores, 
Resumo: A atividade destinada ao docente, que é o ensinar, se caracteriza pelo desafio 
permanente dos professores em estabelecer relações interpessoais com os alunos, de maneira 
que o processo de ensino-aprendizagem seja desenvolvido e que os métodos adotados cumpram 
os objetivos propostos. O artigo apresenta os resultados de uma pesquisa realizada a partir da 
participação no PDE, com o objetivo de construir procedimentos didático-pedagógicos de 
integração e interligação dos conteúdos estruturantes com o elemento articulador cultura corporal 
e saúde. O estudo caracterizou-se por uma pesquisa de cunho qualitativa desenvolvida por uma 
sequência pedagógica de conteúdos dividida em blocos de aulas, ensinadas aos estudantes. A 
ação pedagógica junto aos estudantes foi desenvolvida no primeiro semestre de 2017, com 38 
alunos de ambos os sexos, com idade entre 16 e 18 anos, do 3º ano do ensino médio matutino do 
Colégio Estadual Arthur de Azevedo, no município de São João do Ivaí. Os conteúdos foram 
desenvolvidos em sete momentos, com ações, estratégias e encaminhamentos para relacionar o 
conteúdo articulador saúde, com conteúdos estruturantes, tendo o professor como mediador de 
todo processo ensino e aprendizagem, articulando teoria e prática. Como resultado constatou-se 
que com ações pedagógicas planejadas e com objetivos claros a serem atingidos, é possível 
ensinar os conteúdos do tema cultura corporal e saúde, integrado com outros conteúdos 
estruturantes, e levar o professor de Educação Física a buscar novos caminhos para o ensino de 
sua disciplina, bem como ensinar conhecimentos aos seus alunos que servirão por toda uma vida. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: EDNEI LISBOA 
Orientador: Ione Maria Aschidamini - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Práticas Alimentares Saudáveis como instrumento de intervenção na EJA 
Tema: Diálogos entre Teoria e Metodologia 
Palavras-chave: Estratégias de Ação, Práticas Alimentares Saudáveis, EJA, 
Resumo: A intenção deste projeto de pesquisa esta na elaboração e apresentação de algumas 
estratégias de ações pedagógicas que possam influenciar os educandos a adotarem hábitos 
alimentares adequados às suas necessidades. Estimular o hábito de uma prática alimentar 
saudável é uma constante que necessita ser construída e reforçada todos os dias. A escola 
exerce um papel muito importante nesse contexto da construção de conhecimentos, da troca de 
experiências e da relação do educando com o mundo de uma forma geral, principalmente na 
Educação de Jovens e Adultos - EJA. Portanto, este projeto de intervenção tem como base 
subsidiar condições teóricas e práticas afins de que esses estudantes possam tornar-se atores de 
suas próprias histórias e sintam-se estimulados a mudar a realidade a qual estão inseridos. 

 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_edfis_uel_edilsonjoselopes.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_edfis_uel_edilsonjoselopes.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_edfis_ufpr_edneilisboa.pdf


Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: EDNEI LISBOA 
Orientador: Ione Maria Aschidamini - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Práticas Alimentares Saudáveis como instrumento de intervenção na EJA 
Tema: Diálogos entre Teoria e Metodologia 
Palavras-chave: Estratégias de Ação, Práticas Alimentares Saudáveis, EJA, 
Resumo: Este artigo é resultado da implementação de um projeto de pesquisa, parte integrante 
do Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE. O referido projeto foi desenvolvido no 
CEEBJA-CIC, Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos, no município de 
Curitiba, e teve como objetivo a elaboração e aplicação de algumas estratégias de ações que 
pudessem ser trabalhadas na escola, a fim de influenciar e estimular os educandos a adotarem 
hábitos alimentares adequados às suas reais necessidades. O público alvo envolvido na pesquisa 
foi alunos do ensino médio noturno. Além da conclusão obtida com o desenvolvimento do projeto, 
esta produção está composta por uma fundamentação teórica; pela metodologia utilizada no 
desenvolvimento do projeto; e por análise e discussão dos resultados atingidos. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: EDNÉIA CORREIA DA SILVA 
Orientador: Roseli Terezinha Selicani Teixeira - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Programa de Ginástica Laboral para os alunos do ensino médio 
Tema: Educação Física 
Palavras-chave: Escola, Educação Física, Ginástica, Ginástica Laboral, 
Resumo: A sociedade nos tempos atuais vive um momento importante, cada vez mais as 
pessoas estão se preocupando com a longevidade e qualidade de vida. Podemos observar as 
pessoas em espaços públicos fazendo atividades físicas em academias ao ar livre (ATI), parques 
com pistas de caminhada e ciclovias. Há alguns anos vem crescendo consideravelmente a 
implantação dos programas que se preocupam com a qualidade de vida nas empresas, dentre 
eles está o Programa de Ginástica Laboral. Neste contexto o presente estudo visa analisar a 
contribuição de um programa de Ginástica Laboral nos alunos do ensino médio. Sua 
implementação se dará no Colégio Estadual Unidade Polo - Ensino Fundamental, Ensino Médio e 
Profissionalizante, da cidade de Maringá com os alunos do 2º ano ensino médio noturno. 
Pretende-se desenvolver uma pesquisa de natureza descritiva de cunho qualitativa e quantitativa, 
com objetivo analisar a contribuição de um programa de Ginástica Laboral nos alunos do ensino 
médio. A metodologia utilizada para desenvolver este estudo proporcionará uma melhor 
compreensão dos alunos com as possibilidades de movimento do seu corpo e como o Programa 
de Ginástica Laboral poderá tornar o seu dia a dia menos cansativo, combatendo as doenças 
profissionais, sedentarismo, estresse e tensões emocionais, relações interpessoais, diminuindo o 
afastamento médico, acidentes e lesões, despertando-os para o interesse das atividades físicas e 
consequentemente uma melhora de qualidade de vida. 
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Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: EDNÉIA CORREIA DA SILVA 
Orientador: Roseli Terezinha Selicani Teixeira - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Programa de Ginástica Laboral para os alunos do ensino médio 
Tema: Educação Física 
Palavras-chave: Escola, Educação Física, Ginástica, Ginástica Laboral 
Resumo: Podemos observar as pessoas em espaços públicos fazendo atividades físicas em 
academias ao ar livre (ATI), parques com pistas de caminhada e ciclovias. Há alguns anos vem 
crescendo consideravelmente a implantação dos programas que se preocupam com a qualidade 
de vida dos trabalhadores nas empresas, dentre eles está o Programa de Ginástica Laboral. 
Neste contexto o presente artigo analisou por meio de uma pesquisa a contribuição do Programa 
de Ginástica Laboral em 30 alunos do 2º ano do ensino médio noturno do Colégio Estadual 
Unidade Polo - Ensino Fundamental, Ensino Médio e Profissionalizante, da cidade de Maringá-Pr. 
O estudo de natureza descritivo de cunho qualitativo e quantitativo, foi desenvolvido em 32 aulas, 
com etapas de pré e pós-questionário da implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica 
na Escola- Programa de Ginástica Laboral para os alunos do Ensino Médio. Observou-se também 
que este estudo proporcionou uma melhor compreensão dos alunos acerca dessa temática bem 
como as possibilidades de movimento do seu corpo e como o Programa de Ginástica Laboral 
tornou o seu dia a dia menos cansativo, combatendo as doenças profissionais, sedentarismo, 
estresse e melhorando as relações interpessoais, despertando-os para o interesse das atividades 
físicas e consequentemente uma melhora de qualidade de vida. 

 

Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: ÉDSON FERREIRA 
Orientador: Alfredo César Antunes - IES: UEPG 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Utilização de Maquetes no Ensino da Educação Física 
Tema: Diálogos entre a Teoria e a Metodologia 
Palavras-chave: Feira, Maquetes, Aprendizagem, 
Resumo: A história da Educação Física nos mostra que a prática pedagógica significativa vem 
sendo trabalhadas e moldadas desde a antiguidade. Ideias desse período, que contribuíram para 
o desenvolvimento da educação Física. O estudo dos conteúdos, cobrados nas avaliações 
externas, faz parte do currículo de ensino, e conforme minhas vivências em sala de aula, quando 
trabalhados com este conteúdo, são percebíveis à dificuldade encontrada pelos alunos em se 
apropriar de tais conteúdos, devido à falta de tempo, materiais, bem como espaços adequados 
para sua prática ou vivencia. Entender as modalidades, sua história, suas regras, seus uniformes 
e seus equipamentos, dentre outros conteúdos de difícil assimilação pelos alunos nas aulas 
Educação Física. As crescentes transformações que vem sofrendo o mundo e a educação faz-se 
necessário modificar o ensino tradicional de Educação Física para um ensino mais holístico 
contextualizado e voltado para uma geração fortemente influenciada pela mídia e que aprende de 
forma diferente. Portanto, o presente trabalho tem por objetivo utilizar recursos que auxiliem o 
estudo dos conteúdos da Educação Física, para uma prática mais dinâmica onde os alunos se 
apropriem dos conteúdos das aulas de Educação Física, e a proposição de uma mudança 
conceitual através dessa intervenção. O projeto foi desenvolvido com todas as turmas do ensino 
médio do Colégio Estadual Arthur da Costa e Silva Ensino Fundamental e Médio do município de 
Ivaí durante um semestre. 
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Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: ÉDSON FERREIRA 
Orientador: Alfredo César Antunes - IES: UEPG 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Utilização de maquetes, cartazes, vídeos, etc, no ensino dos conteúdos da educação 
Física 
Tema: Diálogos entre a Teoria e a Metodologia 
Palavras-chave: Esportes, maquetes, feira 
Resumo: Os livros, revistas, aulas teóricas e conferências fornecem uma sólida base, porém 
assimilamos verdadeiramente os conhecimentos quando colocamos em prática as teorias. A Feira 
será através da exposição que vão combinar materiais visuais interessantes, com comunicações 
bem escritas, explicações feitas pelos alunos, podem transmitir grande quantidade de 
informações em um espaço e tempo muito limitados. Dentro do tema a Feira dos Esportes da 
escola deverá explorar as diferentes explicações sobre o mundo dos esportes, brinquedos, 
drogas, lutas executadas pelo homem dentro de uma visão pesquisada, trabalhada, realizada 
pelos alunos coma tecnologia atual. Considerando que uma das finalidades da escola é contribuir 
para a formação integral dos alunos, os temas deverão, através das apresentações gerar 
entendimento do aluno e de todos aqueles que vierem visitar a feira. Com isso a exposição dos 
trabalhos será uma maneira diferente e interessante de contextualizar os temas dentro da Feira. É 
o momento onde todas as ideias são expostas, driblando a rotina e exercitando a criatividade dos 
alunos. Buscar nos alunos da 1ª série e do 3ª ano do ensino médio, o despertar da liderança e 
organização, oportunizando a maior participação. O pesquisar está presente no nosso dia-a-dia, 
assim como educação física. É com este pensamento que pretendo exteriorizar de forma mais 
natural os sentimentos, experiências e fundamentalmente nossa criatividade da forma 
espontânea, pesquisando e aprendendo. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: ÉDSON FRANCISCO SILVA BARBOSA 
Orientador: Almir de Oliveira Ferreira - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: BRINCANDO E APRENDENDO: Contribuição dos Jogos Educativos para a melhoria do 
desenvolvimento cognitivo dos alunos 
Tema: Tecnologia e suas Linguagens no Ensino de Educação Física 
Palavras-chave: Jogos, Brincadeiras, Lúdico, Escola, 
Resumo: Mediante os desafios que a educação impõe, há a necessidade de constante 
reavaliação e revisão da prática pedagógica do professor a fim de que possa melhorá-la 
objetivando a assimilação e compreensão por parte dos alunos no que diz respeito aos conteúdos 
trabalhados. Assim, diante da realidade apresentada, este trabalho propõe-se estudar a 
contribuição dos jogos educativos na disciplina de Educação Física, para o desenvolvimento 
cognitivo dos alunos. O uso dos jogos como estratégias educativas nas aulas de Educação Física 
tornam o ensino mais interessante e prazeroso tanto para o aluno quanto para o professor, 
tornando o processo de ensino-aprendizagem significativo. 
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Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: EDSON FRANCISCO SILVA BARBOSA 
Orientador: Almir de Oliveira Ferreira - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: BRINCANDO E APRENDENDO: Contribuição dos Jogos Educativos para a melhoria do 
desenvolvimento cognitivo dos alunos 
Tema: Tecnologia e suas Linguagens no Ensino 
Palavras-chave: Jogos, Brincadeiras, Lúdico, Escola, 
Resumo: Mediante os desafios que a educação impõe, há a necessidade de constante 
reavaliação e revisão da prática pedagógica do professor a fim de que possa melhorá-la 
objetivando a assimilação e compreensão por parte dos alunos no que diz respeito aos conteúdos 
trabalhados. Assim, diante da realidade apresentada, este trabalho propõe-se estudar a 
contribuição dos jogos educativos na disciplina de Educação Física, para o desenvolvimento 
cognitivo dos alunos. O uso dos jogos como estratégias educativas nas aulas de Educação Física 
tornam o ensino mais interessante e prazeroso tanto para o aluno quanto para o professor. Ao 
mesmo tempo em que usufrui das reconhecidas contribuições que o jogo oferece ao 
desenvolvimento infantil e desenvolvem os aspectos cognitivos se tornem mais lúdico e 
prazeroso, tornando o conhecimento significativo. 

 

Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: EDUARDO DIAS CHAVES 
Orientador: Carla Cristiane da Silva - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A AVALIAÇÃO FÍSICA E SUA RELAÇÃO COM A PROMOÇÃO DA SAÚDE 
Tema: Avaliação e seus processos invisíveis 
Palavras-chave: Avaliação física, saúde, qualidade de vida, doenças crônico-degenerativas, 
atividade física, 
Resumo: Considerando o aumento no uso dos celulares e a crescente facilidade que as 
tecnologias da informação e comunicação nos oferecem, vemos cada dia mais jovens que 
preferem ficar sem fazer nada à praticar uma atividade física na escola. Com isso, vemos jovens 
obesos e sedentários que por vezes não conseguem fazer as atividades com o mesmo vigor que 
teriam se praticassem um esporte e/ou atividade física regularmente. O objetivo deste projeto é 
demonstrar a importância da atividade física na sua relação com a saúde, verificando através de 
testes físicos o nível de aptidão em que os mesmos se encontram, analisando e refletindo sobre 
os resultados encontrados de forma crítica e também informar sobre os males do 
sedentarismo/inatividade com vistas à melhoria da aptidão física, do conhecimento do próprio 
corpo, da saúde e da qualidade de vida dos educandos. 

 

Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: EDUARDO DIAS CHAVES 
Orientador: Carla Cristiane da Silva - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_edfis_uenp_edsonfranciscosilvabarbosa.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_edfis_uenp_edsonfranciscosilvabarbosa.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_edfis_uenp_eduardodiaschaves.pdf


Título: AVALIAÇÃO FÍSICA E SUA RELAÇÃO COM A PROMOÇÃO DA SAÚDE: IMPACTO DE 
UM PROGRAMA DE INTERVENÇÃO NA ESCOLA 
Tema: Avaliação e seus processos invisíveis 
Palavras-chave: Testes motores, Atividade física, Bem-estar, Doenças hipocinéticas 
Resumo: Este estudo teve como objetivo principal verificar o efeito de 32 aulas de Educação 
Física voltadas ao aspecto da saúde para adolescentes entre 15 e 19 anos. Foi aplicado no 2º 
ano do Curso de Formação de Docentes do Colégio Leonardo Francisco Nogueira de Pinhalão, 
composto por 4 meninos (16,01 ± 0,80 anos) e 11 meninas (16,03 ± 0,86 anos), utilizando-se 2 
aulas semanais, ocorridas no mesmo dia e com duração de 01h:40 min, totalizando 36 aulas. 
Destas, 4 aulas foram utilizadas para aplicação dos testes de flexibilidade, resistência 
cardiorrespiratória, força/resistência muscular, além da verificação da composição corporal, 
através da aferição da estatura, circunferência do quadril e cintura, peso corporal e percentual de 
gordura verificado pelas equações preditivas de Slaughter (1988). Encontramos valores 
estatísticos significantes (P 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: ELCELY TEREZINHA ZAMBAM 
Orientador: Oldemar Mazzardo Jr. - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Jogos Cooperativos: alternativa para aumento da autoestima do educando com 
sobrepeso/obesidade 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: Jogos Cooperativos, Autoestima, Sobrepeso/Obesidade, Educandos, 
Resumo: Esta Unidade Didática tem como objetivo apresentar as atividades fundamentadas em 
jogos cooperativos desenvolvidas junto aos alunos do 8º e 9º anos da Escola Estadual do Campo 
São Francisco durante as aulas de Educação Física. Os jogos cooperativos podem ser 
considerados como força transformadora com a inclusão de todos educandos nas atividades 
visando o aumento da autoestima dos alunos com sobrepeso/obesidade, auxiliando o processo 
ensino aprendizagem. Para o alcance do objetivo serão planejadas estratégias de ação 
fundamentadas em jogos cooperativos como proposta do desenvolvimento do trabalho de 
pesquisa do professor participante do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE). 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: ELCELY TEREZINHA ZAMBAM 
Orientador: Oldemar Mazzardo Jr. - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 

Título: Jogos Cooperativos: alternativa para aumento da autoestima do educando com 
sobrepeso/obesidade 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: Educação Física, Jogos Cooperativos, Sobrepeso/Obesidade, Autoestima 
Resumo: INTRODUÇÃO: Os jogos cooperativos no ambiente escolar podem ser considerados 
uma força transformadora que facilita o processo ensino aprendizagem e possibilidade de 
aumentar autoestima dos educandos. O objetivo deste estudo foi analisar a influência dos jogos 
cooperativos na autoestima de estudantes com sobrepeso e obesidade da Escola Estadual do 
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Campo São Francisco - Ensino Fundamental, no município de Santa Helena-PR. MÉTODOS: 
Trata-se de uma pesquisa de delineamento quantitativo e caráter descritivo composto pela 
fundamentação teórica e pesquisa de campo. Realizou-se a coleta do peso e estatura dos alunos 
para o cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC) e aplicação do questionário (pré-teste) da 
Escala de Autoestima de Rosenberg (EAR). Em seguida aplicou-se o Projeto de Intervenção 
Pedagógica com alunos de 8º e 9º Anos com o desenvolvimento de um total de 12 aulas 
formuladas com base em jogos cooperativos e, no final da intervenção, foi aplicado o mesmo 
questionário (pós-teste) para verificar alterações na escala de autoestima dos alunos. 
RESULTADOS: Os resultados da Escala de Autoestima de Rosenberg para os Grupos de 
Intervenção e Grupos Controle foram: GI (M = 16,57; dp = 5,10) e GC (M = 18,50; dp = 4,78), 
indicando que, apesar de diferenças numéricas, não foi estatisticamente significativa. 
CONCLUSÃO: Os adolescentes participantes da pesquisa demonstraram atitudes mais 
democráticas, com respeito às diferenças e valorização da coletividade. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: ELISÂNGELA CARNEIRO FORIN 
Orientador: Vanildo Rodrigues Pereira - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A dança folclórica Carimbó como conteúdo das aulas de Educação Física 
Tema: Danças folclóricas 
Palavras-chave: Dança, Dança Folclórica, Carimbó, Educação, Educação Física, 
Resumo: O Carimbó é uma dança folclórica brasileira, característica da região norte do país, 
mais especificamente do Pará, possui origens no sincretismo entre as culturas negra, indígena e 
portuguesa. Este trabalho buscou oferecer aos alunos a possibilidade de conhecer, analisar e 
vivenciar a dança folclórica Carimbó, reconhecendo suas dimensões históricas, culturais, físicas e 
coreográficas. Foi aplicado no 2º ano do Curso de Formação de Docentes do Colégio Estadual 
Ulysses Guimarães na cidade de Roncador, através de aulas expositivas, leituras de textos, 
discussões, pesquisas na internet, apreciação de vídeos e aulas práticas. A receptividade dos 
alunos foi boa, a maior parte deles participou com motivação e dedicação nas atividades, e no 
final de todo o trabalho fizeram uma bela apresentação de Carimbó para a comunidade escolar. 
Os resultados indicam que a dança pode e deve ser trabalhada nas aulas de Educação Física de 
forma a proporcionar conhecimentos e experiências significativas aos alunos 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: ELISÂNGELA CARNEIRO FORIN 
Orientador: Vanildo Rodrigues Pereira - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O Carimbó como conteúdo das Aulas de Educação Física 
Tema: Danças Folclóricas 
Palavras-chave: Danças Folclóricas, Carimbó, Educação Física, 
Resumo: O Carimbó é uma dança folclórica brasileira, característico da região norte do país, 
mais especificamente do Pará, possui origens no sincretismo entre as culturas negra, indígena e 
portuguesa. Esta unidade didática tem como objetivo oferecer aos alunos a possibilidade de 
conhecer, analisar e vivenciar o Carimbó, reconhecendo suas dimensões históricas, culturais, 
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físicas e coreográficas. Será desenvolvido com os alunos do 3º ano do Curso de Formação de 
Docentes do Colégio Estadual Ulysses Guimarães na cidade de Roncador, núcleo de Campo 
Mourão, através de atividades teóricas e práticas sobre dança, dança folclórica e Carimbó. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: ELTON VICENTE RUTHS 
Orientador: DEOCLÉCIO ROCCO GRUPPI - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A Prática Pedagógica da Educação Física e Interdisciplinaridade 
Tema: Diálogos Entre Teoria e Metodologia 
Palavras-chave: Educação Física, Disciplinas, Interdisciplinaridade 
Resumo: Esta unidade didática visa estimular as reflexões sobre as práticas pedagógicas da 
Educação Física e a interdisciplinaridade, bem como suas possíveis contribuições para a 
aproximação com outras disciplinas que compõem a grade curricular. A Educação Física pode e 
deve ser trabalhada em interlocução com outras disciplinas. (PARANÁ, 2008, P. 50). A 
intervenção pedagógica dar-se á com alunos do 6º ano do ensino fundamental, por meio de 
discussões e exposição de materiais, gravuras, desenhos, vídeos, trabalhos em grupos entre 
outros. Para verificar esses objetivos será aplicado um questionário inicial e outro final, além do 
diário de bordo com alunos e professores. Para a aplicação deste, o planejamento será elaborado 
a partir do plano de trabalho docente. Portanto, esta pesquisa vislumbra demonstrar as 
possibilidades de práticas interdisciplinares que vão além da parte motora, estudos estes que 
poderão contribuir no desenvolvimento da aprendizagem melhorando a aquisição e assimilação 
dos conhecimentos. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: ELTON VICENTE RUTHS 
Orientador: DEOCLÉCIO ROCCO GRUPPI - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A EDUCAÇÃO FÍSICA NA ESCOLA E A INTERDISCIPLINARIDADE 
Tema: Diálogos Entre Teoria e Metodologia 
Palavras-chave: Educação Física, Disciplina, Interdisciplinaridade, 
Resumo: O presente artigo retrata sobre as práticas pedagógicas da Educação Física 
relacionada à interdisciplinaridade e suas possíveis contribuições para a aproximação com as 
outras disciplinas que compõem a grade curricular. Essa pesquisa procurou suscitar um olhar 
mais atento para a união e coletividade das ações pedagógicas desenvolvidas na escola, com o 
intuito de mostrar que é possível trabalhar e ter melhores resultados através da interatividade 
(DCEs). Buscou-se respaldar-se teoricamente em autores que possibilitam caminhos com o 
propósito de vislumbrar a interdisciplinaridade como alternativa viável ao processo de ensino e 
aprendizagem. Esta pesquisa é de cunho bibliográfica exploratória qualitativa, realizada por meio 
de leituras de artigos, revistas, livros e textos, possibilitando dessa maneira conhecer os conceitos 
e processos interdisciplinares. Para validar os objetivos aplicou-se um questionário inicial e outro 
final, com acompanhamento do diário de bordo com alunos e professores, avaliando a aquisição e 
assimilação dos conhecimentos propostos. 
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Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: ÉLVIS CLÉBISON DOS SANTOS 
Orientador: Bruno Sérgio Portela - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Título: HANDEBOL:FORMAS DE INCENTIVAR A PERMANÊNCIA DOS ALUNOS NESTA 
MODALIDADE 
Tema: CULTURA CORPORAL,PONTES DE ANÁLISE 
Palavras-chave: HANDEBOL, PERMANÊNCIA , INCENTIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA 
Resumo: Através desta pesquisa pretendo estudar sobre como incentivar a participação, 
envolvimento e permanência dos alunos na prática do handebol, sendo que há pouca participação 
e desinteresse dos alunos nas aulas de educação física dessa modalidade, principalmente no 
ensino médio. Atualmente nossos adolescentes vem praticando cada vez menos atividades 
esportivas, dessa forma como incentivar o interesse e sua permanência na modalidade de 
handebol nas aulas de educação física e no seu cotidiano. Tem como objetivo principal despertar 
o interesse dos alunos pela modalidade de handebol, facilitando sua permanência na prática, nas 
aulas de educação física e em seu cotidiano. Com isso aprimorar e ampliar o conhecimento 
teórico e prático sobre a modalidade, e principalmente o gosto pela prática do handebol em sua 
vida, contribuindo assim para o desenvolvimento global do educando e suas potencialidades no 
contexto escolar. O projeto de implementação pedagógica ocorrerá no primeiro trimestre de 2017 
no Colégio Estadual João Cavalli da Costa de Palmital. Será desenvolvido no 1 ano do ensino 
médio, período tarde. Para realização da pesquisa será realizado estudo bibliográfico dos 
seguintes autores MORENO, BARBOSA, SADI, OLIVEIRA, Parâmetros Curriculares Nacionais e 
Diretrizes Curriculares Estaduais. O presente projeto tem como base metodológica de pesquisa, o 
levantamento bibliográfico em livros, revistas, artigos científicos, monografias, dissertações de 
mestrados e informações obtidas em sites da rede mundial de computadores Internet. A pesquisa 
terá caráter bibliográfico qualitativo de revisão, analisando as respostas de entrevistas realizadas 
alunos, visando identificar o que os alunos aprenderam com as aulas, e como o handebol pode 
melhorar o rendimento físico. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: ÉLVIS CLÉBISON DOS SANTOS 
Orientador: Bruno Sérgio Portela - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: HANDEBOL:FORMAS DE INCENTIVAR A PERMANÊNCIA DOS ALUNOS NESTA 
MODALIDADE 
Tema: CULTURA CORPORAL,PONTES DE ANÁLISE 
Palavras-chave: HANDEBOL, PERMANÊNCIA , INCENTIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA 
Resumo: O presente artigo é resultado da implementação do projeto de intervenção pedagógica 
na escola, com alunos do 1º Ano do Ensino Médio, do Colégio Estadual João Cavalli da Costa, 
município de Palmital. O trabalho foi realizado com o objetivo de despertar o interesse dos alunos 
pela modalidade de handebol, facilitando sua permanência na prática, nas aulas de educação 
física e em seu cotidiano. O presente estudo teve como base metodológica de pesquisa, o 
levantamento bibliográfico em livros, revistas, artigos científicos, monografias, dissertações de 
mestrados e informações obtidas em sites da rede mundial de computadores internet. A pesquisa 
teve caráter bibliográfico qualitativo de revisão, através de questionário com cinco questões 
fechadas e duas abertas, onde se pode analisar as respostas realizadas pelos alunos, visando 
identificar o que os alunos aprenderam com as aulas, e como o handebol pode melhorar o seu 
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interesse na pratica esportiva. Os questionários serviram para avaliar não somente a 
aprendizagem dos alunos, como a implementação do projeto de intervenção pedagógica, onde 
ficou evidente que a prática do handebol deve ser melhor trabalhada nas aulas, para que a 
mesma desperte maior interesse nos alunos. Desta forma professor e alunos puderam conhecer e 
aprofundar seu conhecimento sobre a modalidade de handebol, bem como, foram motivados a 
seguir na pratica da mesma, onde foi difundido e aumentado a quantidade de praticantes do 
handebol dentro e fora do contexto escola. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: ÉMERSON JOSÉ ARAÚJO 
Orientador: Rogério Goulart da Silva - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Os desafios didático-pedagógicos do uso de celulares nas aulas de Educação Física 
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino de Educação Física 
Palavras-chave: tecnologias, educação, celular, aplicativos 
Resumo: Atualmente, com o rápido aumento das ferramentas tecnológicas no mundo das 
relações sociais, consequentemente acesso facilitado, pelo mercado, às instituições, a escola tem 
sido atingida pela necessidade de uso das novas tecnologias, uma vez que as crianças e 
adolescentes tem feito uso frequente de celulares, smartphones e I-phones, etc. Neste sentido, 
vem sendo observada a necessidade de intermediação de ferramentas didático-pedagógicas que 
facilitem o processo de ensino-aprendizagem. Pois, a realidade tem mostrado uso indiscriminado 
pelos alunos durante os períodos de aula, denotando distração das aulas e abstração para aquém 
dos conteúdos ministrados. Sendo assim, a projeto propõe o uso de aplicativos livres off-line, 
gratuitos e sem necessidade de conexão com internet para uso local, pois tem sido constante a 
falta de rede para as conexões, fato que atrapalha a iniciativa docente para o desenvolvimento de 
projetos educativos. Tal proposta será desenvolvida com adolescentes do 9º ano do Colégio 
Estadual Professor Luiz Carlos de Paula e Souza, em Curitiba. Cabe ressaltar que serão 
aproveitados conhecimentos e saberes dos adolescentes em relação à dinâmica de uso dos 
softwares e aplicativos livres da internet com o fim de agregar as turmas em prol da construção 
conjunta de conhecimento. Neste processo de construção coletiva almeja-se que todos os atores, 
docentes e alunos identifiquem-se com as possibilidades tecnológicas de modo a sentirem-se 
sujeitos das ações e, enfim, possibilitem à escola um legado de novas abordagens pedagógicas 
que colaborem não só para a evolução desta geração, mas também às vindouras. 

 

Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: ÉMERSON JOSÉ ARAÚJO 
Orientador: Rogério Goulart da Silva - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Os desafios didático-pedagógicos do uso de celulares nas aulas de Educação Física 
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino de Educação Física 
Palavras-chave: Tecnologias, Educação, Celular, Aplicativos 
Resumo: Este artigo apresenta o resultado do estudo realizado no Programa de Desenvolvimento 
Educacional - PDE, cujo objetivo foi investigar e aplicar uma proposta para o Projeto de 
Intervenção Pedagógica sobre as tecnologias de informação e comunicação (TIC), precisamente 
tecnologias móveis nas aulas de Educação Física, por meio de aplicativos off-line, sendo uma 
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ferramenta importante na educação que potencializa e facilita o processo de ensino-
aprendizagem. O projeto foi desenvolvido no 9º ano do Ensino Fundamental Matutino, do Colégio 
Estadual Professor Luiz Carlos de Paula e Souza, localizado no município de Curitiba. Na 
implementação do projeto, os alunos utilizaram o celular nas aulas com intuito de oportunizar o 
conhecimento dos apps livres e um diferencial do uso deste aparelho nos conteúdos curriculares 
da educação física. A participação aconteceu de forma colaborativa em grupos onde os alunos 
demonstraram motivação para o conteúdo quando o mesmo fez parte do universo de sua 
comunicação com o celular, que é um objeto indubitavelmente atrativo contemporâneo. Cabe 
registrar que o parecer obtido foi satisfatório e relevante como ferramenta pedagógica nas aulas 
de educação física. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: EVA LÚCIA FERREIRA DE OLIVEIRA 
Orientador: Roseli Terezinha Selicani Teixeira - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: GINÁSTICA para TODOS - significado, conhecimentos e possibilidades na Educação 
Física escolar 
Tema: Cultura Corporal: pontes e análises 
Palavras-chave: Escola, Educação Física, Ensino Médio, GPT e Vivências, 
Resumo: A unidade didática faz parte do projeto PDE que será apresentada em forma de 
caderno pedagógico, com objetivo de ser implementada no Colégio Estadual Drº. Gastão Vidigal - 
Maringá/PR, tendo como público alvo alunos do 2º ano do Ensino Médio, com a necessidade de 
colocar em prática o tema GINÁSTICA para TODOS - significado, conhecimentos e possibilidades 
na Educação Física escolar. Visando verificar a contribuição da Ginástica Para Todos (GPT) na 
motivação dos alunos a partir de vivências práticas sistematizadas. A metodologia consiste em 
abordagem teórica e prática, através de aulas expositivas, apresentações em vídeo, análise de 
ilustrações, leituras de textos e atividades de aplicação. Os resultados serão verificados por meio 
de um portfólio (aplicativo WhatsApp). 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: EVA LÚCIA FERREIRA DE OLIVEIRA 
Orientador: Roseli Terezinha Selicani Teixeira - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: GINÁSTICA para TODOS: vivências práticas de movimentos gímnicos com alunos do 
Ensino Médio 
Tema: Educação Física 
Palavras-chave: Escola, Educação Física, Ginástica Geral, 
Resumo: Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Educação Física (1997) e as Diretrizes 
Curriculares da Educação Básica de Educação Física (2008), são alguns exemplos de referência 
que determinam mudanças na perspectiva pedagógica e na aplicação metodológica do ensino da 
Educação Física no Brasil. A ginástica, por exemplo, é uma proposta que ajuda a combater a 
esportivização nas escolas, pois, compreende um movimento corporal baseado no lazer, na 
criatividade, na liberdade, na ludicidade e no expressar. Porém, Schiavon e Nista-Piccolo (2007) e 
Ayoub (2013) apontam que na prática, o conteúdo ginástico é pouco trabalhado no ambiente 
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escolar. Entre os motivos que justificariam essa situação seriam: a falta de conhecimento sobre 
como ensinar os movimentos gímnicos, a falta de infraestrutura adequada nas escolas, a 
indisponibilidade de instrumentos e a falta de interesse por parte dos professores e 
consequentemente, dos alunos em conhecer e praticar essa modalidade. A prática da ginástica 
na escola cria oportunidades aos alunos de aprimorarem suas habilidades motoras e gera 
melhoria das condições de motricidade. Nesse sentindo, o objetivo da intervenção pedagógica foi 
analisar a contribuição da Ginástica Para Todos a partir de vivências práticas sistematizadas nas 
aulas de Educação Física do Ensino Médio. A pesquisa teve a característica descritiva qualitativa 
envolvendo aulas teóricas e práticas. Os resultados apontam que o processo de mudança da 
cultura de esportivação é complexo, porém, ao vivenciar novas práticas de cultura corporal o 
aluno descobre o seu corpo, por meio de movimentos gímnicos e a dança, é uma ferramenta 
incrível de expressão de sentimentos, opiniões e conhecimentos. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: EVANDRO LARA DE ARAÚJO 
Orientador: LUÍZ CARLOS DE ALMEIDA LEMOS - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Voleibol na escola: análise de metodologias aplicadas para alunos dos 8ºs ano do ensino 
fundamental 
Tema: Diálogo entre Teoria e Metodologia 
Palavras-chave: educação física, voleibol, mini voleibol 
Resumo: A unidade temática será o comparativo da aplicação das metodologias do mini voleibol, 
e voleibol tradicional tecnicista na escola. Voleibol um dos conteúdos estruturantes das diretrizes 
curriculares de Educação Física para o ensino fundamental (SEED/PR 2008). Serão utilizadas na 
modalidade de voleibol as metodologias sintéticas e analítica, para detectar o melhor método para 
escolares, possibilitando um melhor desenvolvimento nas habilidades corporais e cognitivas bem 
como no desenvolvimento e gosto pela pratica esportiva. Pretende-se proporcionar aos alunos 
dos oitavos anos do ensino fundamental do Colégio Estadual Dom Carlos noções básicas do 
voleibol, através de duas metodologias a serem aplicadas, como também um melhor 
desenvolvimento psicomotor e social evidenciando a importância das atividades físicas e a cultura 
do esporte. Segundo (MAGILL, 2000) no aprendizado do voleibol utilizam-se basicamente duas 
metodologias de ensino: metodologia sintética (mini voleibol) e analítica (voleibol tradicional 
tecnicista). 

 

Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: EVANDRO LARA DE ARAÚJO 
Orientador: LUÍZ CARLOS DE ALMEIDA LEMOS - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Voleibol na Escola: Análise de metodologias aplicadas para alunos do 8º ano do ensino 
fundamental 
Tema: Diálogo entre teoria e metodologia 
Palavras-chave: Educação Física, metodologia, voleibol, mini voleibol, lúdico 
Resumo: Este artigo visa apresentar os resultados da implementação pedagógica intitulada 
Comparativo da Aplicação das metodologias do mini vôlei (lúdico) e Voleibol tradicional tecnicista 
na escola para o Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE. Nosso objetivo foi 
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proporcionar aos alunos dos oitavos anos do Ensino Fundamental do Colégio Dom Carlos noções 
básicas do voleibol, através de duas metodologias a serem aplicadas na modalidade de voleibol, 
para detectar o melhor método para os escolares, e comparar a relação causa e efeito entre as 
metodologias de ensino do mini vôlei (sintética, através do lúdico) e do voleibol tradicional 
(analítica, tecnicista) com nível de aprendizagem nos fundamentos técnicos básicos do voleibol. O 
trabalho fundamentou-se em uma unidade didática comparativa da aplicação das metodologias do 
mini voleibol, e voleibol tradicional tecnicista na escola, e os resultados demonstram que a 
utilização do mini vôlei (lúdico) possibilita um melhor desenvolvimento dos alunos. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: FÁBIO RONALDO SARTOR 
Orientador: Luís Sergio Peres - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A EDUCAÇÃO FÍSICA E OS EXERGAMES: NOVAS POSSIBILIDADES EDUCACIONAIS 
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino de Educação Física. 
Palavras-chave: Educação, Educação Física, Tecnologias, Videogame, Formação de 
Professores 
Resumo: Através dessa unidade didática buscamos apresentar uma nova proposta para 
qualificar os professores e consequentemente as aulas de Educação Física no estado do Paraná. 
A intenção desta proposta caracteriza-se pela necessidade de aprofundar estudos a respeito das 
estratégias de ensino aprendizagem e enfatizar a importância da formação continuada para os 
professores. Um dos grandes desafios da Educação nos dias de hoje é como utilizar a tecnologia 
de maneira efetiva, que proporcione ao aluno um aprendizado significativo, consistente, atraente e 
contextualizado. Desta forma, pretendemos conscientizar os professores de Educação Física 
sobre a importância do uso das novas tecnologias nas suas aulas e a grande possibilidade de 
qualificação das mesmas através destes recursos. Nesta pesquisa, objetivamos estudar de forma 
restrita os videogames ou em especial os exergames, pois os mesmos estão presentes na cultura 
dos alunos e podem facilitar a aquisição e construção do conhecimento em sala de aula. Nesse 
sentido viemos apresentar uma capacitação para nossos professores de Educação Física, que 
realmente seja útil, que venha de encontro com suas expectativas, agregando valor a sua prática 
pedagógica e interferindo diretamente na práxis da disciplina de Educação Física Escolar. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: FÁBIO RONALDO SARTOR 
Orientador: Luís Sergio Peres - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A EDUCAÇÃO FÍSICA E OS EXERGAMES: NOVAS POSSIBILIDADES EDUCACIONAIS 
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino de Educação Física. 
Palavras-chave: Educação, Educação Física, Tecnologias, Videogame, Formação de 
Professores 
Resumo: Através desse trabalho buscamos apresentar uma nova proposta para qualificar os 
professores e consequentemente as aulas de Educação Física no estado do Paraná. A intenção 
desta proposta caracteriza-se pela necessidade de aprofundar estudos a respeito das estratégias 
de ensino aprendizagem e enfatizar a importância da formação continuada para os professores. 
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Um dos grandes desafios da Educação nos dias de hoje é como utilizar a tecnologia de maneira 
efetiva, que proporcione ao aluno. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: FERNANDA ZERBINATO 
Orientador: Matheus Amarante do Nascimento - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências 
e Letras do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Os Exergames no Processo de Ensino e Aprendizagem do Atletismo na Educação Física 
Escolar 
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino de Educação Física 
Palavras-chave: Exergames, Educação Física Escolar, Tecnologia, Aprendizagem, Atletismo 
Resumo: No atual contexto da Educação é evidente e significativa a utilização da Tecnologia 
como meio facilitador do processo de ensino e aprendizagem. Entre os recursos tecnológicos 
disponíveis, o videogame pode ser utilizado na Educação Física Escolar, trabalhando os 
conteúdos por meio dos exergames, ou seja, games aliados aos exercícios físicos em ambiente 
virtual, de forma a motivar e estimular a prática de atividade física. Este estudo terá como objetivo 
verificar se os exergames podem contribuir de forma efetiva no processo de ensino e 
aprendizagem da modalidade de Atletismo nas aulas de Educação Física do Colégio Estadual 
Carlos Gomes de São João do Caiuá/PR. Para tanto, será realizada uma implementação com um 
total de 32 aulas, direcionadas a duas turmas de 7º ano do Ensino Fundamental, sendo uma 
turma experimental e a outra controle. Ambas terão aulas do mesmo conteúdo, entretanto, em 
uma delas será trabalhado por meio do videogame Xbox 360/kinect e na outra de forma 
convencional. A coleta de dados será realizada por intermédio do Questionário Internacional de 
Atividade Física - IPAQ - versão curta, questionário de motivação em escolares proposto por 
Kobal e Escala de Percepção Subjetiva de Esforço - BORG. Ao final da intervenção será realizado 
um comparativo entre as turmas a fim de analisar os resultados e variáveis possíveis. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: FERNANDA ZERBINATO 
Orientador: Matheus Amarante do Nascimento - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências 
e Letras do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 

Título: Os Exergames no Processo de Ensino e Aprendizagem do Atletismo na Educação Física 
Escolar 
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino de Educação Física 
Palavras-chave: Exergames, Educação Física Escolar, Tecnologia, Aprendizagem, Atletismo 
Resumo: O presente artigo se refere à implementação do Projeto: Os Exergames no processo de 
ensino e aprendizagem do Atletismo na Educação Física Escolar, desenvolvido no Colégio 
Estadual Carlos Gomes, na cidade de São João do Caiuá/PR. No atual contexto da Educação é 
evidente e significativa a utilização da Tecnologia como meio facilitador do processo de ensino e 
aprendizagem. Entre os recursos tecnológicos disponíveis, o videogame pode ser utilizado na 
Educação Física Escolar, trabalhando os conteúdos por meio dos exergames, ou seja, games 
aliados aos exercícios físicos em ambiente virtual, de forma a motivar e estimular a prática de 
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atividade física. Para tanto, foi realizada uma implementação no primeiro semestre de 2017, com 
um total de 32 aulas, direcionadas a duas turmas de 7º ano do Ensino Fundamental, sendo uma 
turma experimental e a outra controle. Ambas tiveram aulas do mesmo conteúdo, Atletismo, 
entretanto, uma por meio do videogame Xbox 360/kinect e a outra de forma convencional. A 
coleta de dados consistiu em respostas ao Questionário Internacional de Atividade Física - IPAQ - 
versão curta, questionário de conhecimento acerca do conteúdo e questionário de motivação em 
escolares proposto por Kobal. Ao final da intervenção foi realizado um comparativo entre as 
turmas, analisando os resultados. Com os resultados foi possível constatar que as contribuições 
do uso do videogame vão além do aprendizado dos alunos os quais demonstraram um maior 
interesse e motivação em realizar as aulas usando a tecnologia dos exergames, facilitando até 
mesmo a relação professor-aluno. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: FRANCIANE APARECIDA DOS SANTOS 
Orientador: Carlos Eduardo da Costa Schneider - IES: UTFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: ROPE SKIPPING: MANOBRAS COM CORDAS, TRABALHANDO COM UMA NOVA 
MODALIDADE ESPORTIVA NA ESCOLA 
Tema: Cultura Corporal: Pontes de Análise 
Palavras-chave: Rope Skipping, Motivação, Escola 
Resumo: Este caderno pedagógico refere-se à prática de um novo esporte na escola, esta 
atividade de pular corda é muito conhecida no mundo, seja de forma de brincadeiras populares, 
de rua ou até mesmo nos exercícios de preparo físico para atletas. A utilização de cordas é 
importante na educação corporal, é um dos materiais pedagógicos mais antigos. Sendo assim 
houve o surgimento de uma modalidade esportiva chamada Rope Skipping, saltos com cordas, 
manobras com cordas, surgindo o interesse em pesquisar sobre, pois utiliza material de fácil 
acesso sendo cordas pequenas e grandes, é um esporte que todos podem realizar manejos, 
acrobacias e quanto maior a sincronia fica mais apreciativa a apresentação, ou seja, podendo 
usar a sua criatividade, todos podem participar não importa a idade, e também não tem restrições 
de peso e sexo. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: FRANCIANE APARECIDA DOS SANTOS 
Orientador: Carlos Eduardo da Costa Schneider - IES: UTFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: ROPE SKIPPING: MANOBRAS COM CORDAS, TRABALHANDO COM UMA NOVA 
MODALIDADE ESPORTIVA NA ESCOLA 
Tema: Cultura Corporal: Pontes de Análise 
Palavras-chave: Rope Skipping, Corda, Educação Física, 
Resumo: O presente artigo apresenta um trabalho de investigação do Rope Skipping, sendo este 
um novo esporte com cordas, em que propõe aos alunos a uma prática prazerosa na disciplina de 
Educação Física, realizado no Colégio Estadual Heráclito Fontoura Sobral Pinto, localizado no 
município de Colombo no estado do Paraná. O trabalho tem como objetivo despertar o interesse 
por uma nova modalidade esportiva, utilizando para isto metodologias adequadas, respeitando os 
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limites dos educandos, como também buscando instigar o professor em sua prática 
apresentando-lhe uma variedade de atividades direcionadas com este material. Dessa forma a 
proposta propiciou aprendizagens significativas, desafiando os educandos por meio do esporte 
Rope Skipping, superando barreiras, preconceitos e quebrando paradigmas vivenciando relações 
motoras e autoconhecimentos. A pesquisa ocorreu nas aulas de Educação Física, utilizando-se 
do procedimento metodológico da observação no decorrer do cotidiano escolar objetivando 
verificar os resultados através da participação dos alunos, detectar as dificuldades do esporte 
tanto para o educador quanto para o educando, sendo realizados semanalmente. Para efetuar a 
proposta utilizaram-se referências bibliográficas que reconheceram a modalidade como esporte 
inovador, proporcionando assim por meio do PDE 2016 uma futura proposta didática pedagógica 
nas aulas de Educação Física. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: FRANCIANE PEREIRA JACOMINI 
Orientador: Eduardo Vignoto Fernandes - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A RESSIGNIFICAÇÃO DO FUNK NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA EM UMA 
ESCOLA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ 
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade 
Palavras-chave: Funk, Dança, Indústria Cultural, 
Resumo: O movimento ou dança Funk tem ganhado o mundo com diferentes tipos de enfoques, 
batidas, temáticas e letras. Atualmente chamado de música eletrônica brasileira ao redor do 
mundo, as produções estão cada vez mais sofisticadas, muito embora equipamentos de primeira 
linha sejam quase que exclusividade de alguns artistas. Desta forma, tematiza-se neste projeto o 
ensino da dança, mais especificamente do estilo Funk, por ele ser um ritmo muito difundido pela 
mídia televisiva e virtual, que se transformou em cultura de massa. Esse estilo musical foi 
influenciado pela música negra norte- americana, tendo origem na Soul Music Rhythm, Blues e 
Rock. No Brasil, o Funk se dividiu em dois caminhos: Funk melódico e o Funk pesado. 
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Professor PDE: FRANCIANE PEREIRA JACOMINI 
Orientador: Eduardo Vignoto Fernandes - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A RESSIGNIFICAÇÃO DO FUNK NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA EM UMA 
ESCOLA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ 
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade 
Palavras-chave: Funk Dança, Indústria Cultural 
Resumo: O movimento ou dança Funk tem ganhado o mundo com diferentes tipos de enfoques, 
batidas, temáticas e letras. Atualmente chamado de música eletrônica brasileira ao redor do 
mundo, as produções estão cada vez mais sofisticadas, muito embora equipamentos de primeira 
linha sejam quase que exclusividade de alguns artistas. O objetivo geral desse estudo é analisar e 
transformar o Funk brasileiro de acordo com sua origem ou o mais próximo possível, sem 
vulgaridade e influências disseminadas no estilo musical e corporal presente no mesmo 
atualmente. A metodologia utilizada será a pesquisa bibliográfica, exploratória e com abordagem 
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qualitativa. Verifica-se que o ensino da dança, mais especificamente do estilo Funk, por ele ser 
um ritmo muito difundido pela mídia televisiva e virtual, se transformou em cultura de massa. Esse 
estilo musical foi influenciado pela música negra norte- americana, tendo origem na Soul Music 
Rhythm, Blues e Rock. Sugere-se que a escola cumpra com seu papel, a de humanizar e se 
apropriar da cultura histórica e socialmente produzida pela atividade coletiva. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: FRANCINE CABRAL NUNES 
Orientador: ARESTIDES PEREIRA DA SILVA JUNIOR - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Jogos Pré Desportivos como forma de Motivação nas aulas de Educação Física do Ensino 
Fundamental 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: Educação Física, Metodologia, Jogos, Motivação, 
Resumo: O artigo objetiva apresentar, através de relato de experiência, os resultados da 
implementação do projeto de intervenção pedagógica denominado Jogos pré-desportivos como 
forma de motivação nas aulas de Educação Física do Ensino Fundamental. Participaram da 
execução, 60 alunos dos 6° anos do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Ayrton Senna da 
Silva, do município de Toledo - PR. O principal objetivo do projeto foi o de despertar nos 
educandos, o gosto pela prática nas aulas de Educação Física, promovendo atividades nas quais 
todos se sintam motivados e capazes de praticar e participarem, efetivamente, de exercícios 
corporais. A realização do projeto possibilitou constatar que os alunos são capazes de identificar e 
de solucionarem situações-problemas, criando maior respeito sobre opiniões e argumentos de 
colegas no que concerne às decisões. Além disto, atingiram totalidade de participação ativas nas 
aulas. Os resultados estão estruturados tendo com base questionamentos feitos aos alunos, 
destacando as dificuldades, diferenciação entre técnica e tática e o êxito obtido na questão da 
compreensão de argumentações de colegas. É possível concluir que o desenvolvimento do 
projeto proporcionou aos alunos, a participação efetiva nas atividades práticas das aulas de 
Educação Física, despertando o gosto, mostrando que os educandos criaram, entre eles, 
interação social, respeitando as diferenças de cada um. 
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Professor PDE: FRANCINE CABRAL NUNES 
Orientador: ARESTIDES PEREIRA DA SILVA JUNIOR - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Jogos Pré Desportivos para a motivação nas aulas de Educação Física do Ensino 
Fundamental 
Tema: Diálogos Curriculares com a diversidade 
Palavras-chave: Jogos, Educação Física, Metodologias, Escola 
Resumo: Uma preocupação que norteia as aulas de Educação Física do Ensino Fundamental e 
Ensino Médio é a questão de como fazer para que as aulas sejam mais dinâmicas e atrativas. 
Percebemos atualmente nas escolas, um público desmotivado, alienado e que não se preocupa 
com a sua própria saúde. Ao considerar isto, buscamos através dos jogos Pré- Desportivos uma 
alternativa diferente para o ensino de cada modalidade esportiva, trazendo diversos tipos de 
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metodologias, nas quais se desperte o interesse do aluno. Desta forma, o objetivo da Unidade 
Didática planejada é oportunizar aos educandos a prática dos Jogos Pré Desportivos, valorizando 
o aspecto lúdico dos mesmos. Os sujeitos da intervenção serão alunos de duas turmas de 6° 
anos do Colégio Estadual Jardim Porto Alegre, da cidade de Toledo - PR. A proposta 
metodológica se fundamenta desde o ponto de vista metodológico nos modelos de ensino para a 
compreensão dos jogos, os quais, segundo Graça e Mesquita (2006) oferecem uma porta de 
entrada diferente da tradicional metodologia da técnica. Esse modelo mostra ideias construtivistas 
sobre o papel do educando colocando-o num papel de construtor das suas próprias 
aprendizagens. Desse modo o ensino se caracterizará pelo estilo de ensino de descoberta 
guiada, em que o educando será exposto diante de situações problemas e desafiado a resolver 
tais situações, sendo esse voltado para a ação tática do jogo. Esperam-se resultados voltados 
para a inclusão dos também chamados menos habilidosos em situações onde todos possam 
participar e mostrar o que sabem, mostrar suas habilidades e incentivar a socialização dos 
estudantes. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: FRANKIE ROBSON CARDOSO FÁVARO 
Orientador: Matheus Amarante do Nascimento - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências 
e Letras do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: MINI-VOLEIBOL NA ESCOLA 
Tema: Diálogos entre teoria e metodologia 
Palavras-chave: esporte, voleibol, mini-voleibol, processo pedagógico 
Resumo: Entendendo que o professor de Educação física na escola deve se preocupar em 
buscar encaminhamentos metodológicos adequados que possam atender devidamente as 
características dos alunos envolvidos neste processo de prática corporal, e pensando 
especificamente no público de alunos do 6º ano do ensino fundamental, sugerimos trabalhar com 
o mini-voleibol como processo pedagógico para a prática do voleibol. Realizaremos atividades de 
iniciação ao esporte com o mini-voleibol. Levantando a problemática de analisar a eficácia do 
processo pedagógico na iniciação da prática do voleibol. Com o objetivo geral de demonstrar que 
a iniciação pela prática do mini-voleibol pode influenciar positivamente para a apropriação dos 
movimentos básicos do voleibol. E objetivos específicos de incentivar a prática esportiva nos 
alunos destas turmas; realizar aulas práticas de mini-voleibol; e observar o progresso da turma 
por meio da realização dos movimentos específicos do voleibol. Nossa fundamentação teórica é 
pautada no Histórico do voleibol; na trajetória do voleibol ao mini-voleibol e na importância da 
prática esportiva na Educação Física Escolar. 
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Orientador: Matheus Amarante do Nascimento - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências 
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Etapa: Artigo 
 
Título: MINI-VOLEIBOL NA ESCOLA: UMA EXPERIÊNCIA NO ENSINO FUNDAMENTAL 
Tema: Diálogos entre teoria e metodologia 
Palavras-chave: Educação Física Escolar, Voleibol, Mini-Voleibol, Processo Pedagógico 
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Resumo: O objetivo deste artigo é demonstrar os resultados das atividades realizadas durante o 
Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), que foi feito durante os anos de 2016/2017. 
Entendendo que o professor de Educação física na escola deve preocupar-se em buscar 
encaminhamentos metodológicos adequados que possam atender devidamente as características 
dos alunos envolvidos neste processo de prática corporal, e pensando especificamente no público 
de uma turma de alunos do 6º ano do Ensino Fundamental, do Colégio Paraíso do Norte E.F.M. 
P, no município de Paraíso do Norte - Pr, realizaram-se atividades de iniciação ao esporte coletivo 
voleibol por meio do processo pedagógico mini-voleibol. Com o objetivo geral de demonstrar que 
a iniciação pela prática do mini-voleibol pode influenciar positivamente para a apropriação dos 
movimentos básicos do voleibol. Nossa fundamentação teórica é pautada no Histórico do voleibol; 
na trajetória do voleibol ao mini-voleibol e na importância da prática esportiva na Educação Física 
Escolar. 
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Orientador: Christine Vargas Lima - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: REINVENTANDO E EXPLORANDO ANTIGOS E NOVOS JOGOS DE TABULEIRO NAS 
AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
Tema: DIÁLOGOS ENTRE TEORIA E METODOLOGIA 
Palavras-chave: Jogos Tabuleiro, Recriar, Brinquedo 
Resumo: O artigo foi desenvolvido após elaboração de uma produção didática com o intuito de 
investigar a importância dos Jogos de Tabuleiro e suas potencialidades para o processo ensino-
aprendizagem nas escolas públicas. O grupo pesquisado foi constituído por estudantes 
matriculados em duas turmas, totalizando 47 alunos do 7º ano do Ensino Fundamental do Colégio 
Estadual Bibiana Bitencourt no município de Guarapuava - Pr. Para atingir os objetivos deste 
trabalho procuramos criar novas possibilidades, utilizando jogos não industrializados, produzidos 
artesanalmente, constituídos de poucas peças e de preferência com regras muito simples para 
democratizar a condição de jogo. O presente estudo desenvolveu-se a partir da pesquisa 
etnográfica e pesquisa-ação, onde foram desenvolvidos questionários com a finalidade de coleta 
de dados. Dessa forma observamos que os Jogos de Tabuleiro despertam interesse em sua 
utilização por parte dos estudantes, demonstrando potencialidade pedagógica e tendo a 
capacidade de proporcionar momentos de criatividade quando na sua construção e ainda, durante 
o transcorrer da brincadeira desenvolve instantes de cooperação entre o público participante. 
Nesse sentido conclui-se que os estudantes do grupo pesquisado em sua grande maioria têm 
carência em seus lares de jogos praticados nos tabuleiros, os contatos existentes com esses 
jogos fatalmente se restringem ao ambiente escolar, sendo necessário o planejamento de 
estratégias para uma efetiva utilização dos referidos jogos dentro do ambiente escolar e uma 
possível motivação para que tais atividades possam ser expandidas chegando até seus lares.
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Palavras-chave: Jogos de Tabuleiro, recriar, brinquedo 
Resumo: Pretende-se, com a presente Produção Didático-Pedagógica, elaborar uma Unidade 
Didática com o intuito de investigar a importância dos Jogos de Tabuleiro e suas potencialidades 
para o processo de aprendizagem nas escolas públicas, exemplificar ao aluno, através da prática, 
que é possível a todos a recriação do próprio jogo ou brinquedo. O referido projeto tem como 
objetivo geral desenvolver e recriar Jogos de Tabuleiro para contribuir no processo de 
aprendizagem, nos alunos do 7º ano do ensino fundamental do Colégio Estadual Bibiana 
Bitencourt no município de Guarapuava - Pr. Os objetivos específicos desta pesquisa visam: 
verificar importância dos Jogos de Tabuleiro nos referenciais teóricos existentes, analisar os jogos 
que a criança utiliza nos dias de hoje e os Jogos de Tabuleiro tradicionais, verificar quais os Jogos 
de Tabuleiro que estão presentes no dia a dia da criança e de sua família, vivenciar os Jogos de 
Tabuleiro em sala de aula e recriar Jogos de Tabuleiro com as crianças envolvidas na pesquisa. 
Com a finalidade de atingir esses objetivos, será desenvolvido o levantamento de dados, usando 
questionário como instrumento de coleta de dados. Trata-se o presente projeto de uma proposta 
para que os alunos possam vivenciar os Jogos de Tabuleiro e assim observar a importância 
desse conteúdo básico que faz parte de um dos conteúdos estruturantes da área de Educação 
Física que são os Jogos e Brincadeiras. 
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Título: As representações dos adolescentes sobre o corpo 
Tema: Pontes de Analise - Cultura Corporal 
Palavras-chave: Corpo, Saúde e Cultura 
Resumo: Na sociedade atual, por meio de imagens e representações do corpo, reproduzidas na 
mídia, o desejo e as realizações pessoais são marcados pelos padrões de beleza que relacionam 
à saúde a corpos magros, esguios, musculosos. Tais padrões mascaram as nuances publicitárias 
da idealização de corpos perfeitos de modo que, em busca da perfeição, as pessoas são 
impulsionadas às múltiplas formas de narcisismo à exposição dos corpos. Concomitantes alteram 
a própria vida, saúde e autoestima para alcança o corpo idealizado. Tendo presente este 
contexto, o objetivo deste caderno pedagógico é compreender a relação corpo, saúde e estética 
nas aulas de educação física, com adolescentes do 9º ano do Ensino Fundamental do Colégio 
Dona Branca do Nascimento Miranda, na cidade de Curitiba. Para isso, faz-se necessário que os 
adolescentes sejam estimulados a pensarem sobre sua autoestima, satisfação pessoal e sua 
relação com a imagem corporal, assim, induzir os adolescentes a ter noções do cuidado de si e 
conhecimento do corpo. Com base nos exercícios e debates é possível construir um caminho 
para que os mesmos possam saber problematizar tais questões com o fim de que sejam sujeitos 
do processo de conhecimento. Tal processo corrobora para o entendimento e compreensão dos 
significados e da importância da existência das diferenças.·. 
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Tema: Pontes de análise - Cultura Corporal 
Palavras-chave: Corpo, Saúde, Cultura, 
Resumo: Tendo em vista a relação corpo, saúde e estética nas aulas de educação física, este 
artigo buscou, com base nas imagens e representações do corpo reproduzidas na 
mídia, compreender em que medida os desejos e as buscas de realizações pessoais são 
marcados pelos padrões de beleza que relacionam à saúde a corpos magros, esguios, 
musculosos. Tais padrões mascaram as nuances publicitárias da idealização de corpos perfeitos 
de modo que, em busca da perfeição, as pessoas são impulsionadas às múltiplas formas de 
narcisismo à exposição dos corpos. Concomitantes alteram a própria vida, saúde e autoestima 
para alcançar o corpo idealizado. Neste sentido, realiza-se aqui, breve análise após a 
implementação do projeto na escola onde os adolescentes manifestaram sua maneira de pensar 
e sentir sobre autoestima, satisfação pessoal e sua relação com a imagem corporal, que antes da 
implementação do projeto focavam em falsas noções de cuidado de si e pseudoconhecimento do 
corpo. Porém, durante o desenvolvimento das atividades, passaram a perceber que o ser humano 
não tem um corpo, como propriedade, mas ele é o próprio corpo, que pensa o mundo, o outro e a 
si próprio. Portanto, com base nos processos de interação, por meio de exercícios e debates, foi 
possível construir um caminho em conjunto com os adolescentes para que os mesmos 
passassem a problematizar tais questões sujeitos do processo de conhecimento. 
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Título: BULLYING NO AMBIENTE ESCOLAR:A PERCEPÇÃO DO EDUCANDO SOBRE O 
FENÔMENO 
Tema: DIÁLOGOS CURRICULARES COM A DIVERSIDADE 
Palavras-chave: Violência, Bulling, escola, 
Resumo: A escolha deste tema surgiu a partir das observações das aulas de Educação Física as 
quais apresentaram situações que podem ser consideradas bullying. Alguns aspectos que 
podemos apontar como exemplos vivenciados são as taxações em relação à sexualidade e etnia. 
Nas aulas de educação física especificamente, ocorrem situações de menosprezo quanto à falta 
de habilidade e composição física dos alunos. O presente projeto abordará a temática do bullying 
no colégio Estadual Francisco Neves filho, justificado pelo fato de que a violência nas escolas tem 
se tornado uma preocupação da sociedade e de toda comunidade escolar. O bullying é uma 
forma de violência definida como um conjunto de atividades intencionais e repetitivas adotadas 
por um ou mais alunos contra outros, causando dor, angústia e sofrimento podendo deixar 
sequelas psicológicas irreversíveis em alguns casos, nas pessoas que foram vítimas do 
fenômeno. A prática do bullying pode ainda interferir no processo ensino-aprendizagem podendo 
ocasionar baixo rendimento escolar e evasão escolar. Sendo assim, é necessário andar em 
direção a um entendimento mais profundo e detalhado do problema, intervindo de forma 
preventiva através de uma cartilha contemplando informações e ações para evitar que as pessoas 
sofram as consequências da prática do Bullying. Justifica-se, portanto, a realização deste projeto 
na escola, pois a violência é identificada como uma questão social, e o bullying se enquadra 
nessa categoria se tornando uma das principais preocupações das escolas. 
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Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: GIOVANI RAFAEL GASPARELLO 
Orientador: Cláudia Moraes e Silva Pereira - IES: UEPG 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: BULLYING NO AMBIENTE ESCOLAR: A PERCEPÇÃO DO EDUCANDO SOBRE O 
FENÔMENO 
Tema: DIÁLOGOS CURRICULARES COM A DIVERSIDADE 
Palavras-chave: Bullying, escola, adolescentes 
Resumo: Este artigo tem por objetivo identificar a concepção dos alunos da turma do 8º ano A do 
ensino fundamental do Colégio Estadual Francisco Neves Filho, no município de São João do 
Triunfo - Paraná, acerca do fenômeno do bullying no ambiente escolar. O desenvolvimento do 
projeto e a realização deste artigo direcionou-se para a temática de criar processos pedagógicos 
para a prevenção do bullying no âmbito escolar, buscando a identificação, o estudo, a análise e a 
discussão do tema no meio dos adolescentes. A partir da prática pedagógica foi aplicado um 
questionário no início e posteriormente a mesma, a fim de comparar os relatos dos estudantes a 
respeito do conceito, práticas e ações e consequências do bullying na escola. Observou-se que 
os alunos apresentaram mudanças significativas em relação à concepção do fenômeno no 
ambiente escolar a partir do trabalho desenvolvido. Contudo, vale destacar que este tema deve 
ser trabalhado constantemente no ambiente escolar, pela importância que este se apresenta no 
contexto atual da educação. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: GISELLE CAMARGO 
Orientador: CARLOS RICARDO MANFEK MALFATTI - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: EDUCAÇÃO FISICA: AVALIANDO ALÉM DO PESO 
Tema: Cultura Corporal: Pontes de Análise 
Palavras-chave: Educação Física, Obesidade, Profilaxia, Boletim de Saúde, 
Resumo: A proposta deste trabalho é minimizar os fatores de conduta física e social geradores 
de afastamento e desinteresse das atividades escolares. O trabalho tem em sua essência o 
acompanhamento através de avaliações periódicas os (as) alunos (as) da educação de Séries 
Iniciais anos finais. Quantificando os impactos provocados fisicamente por suas rotinas 
alimentares e de pratica de atividades físicas, bem como quais as possíveis consequências 
pedagógicas provocadas pelas condições de saúde física, nutricional e emocional, até um 
possível prognóstico sobre suspeitas de desenvolvimento de patologias crônicas que as 
acompanharão por toda a vida escolar e adulta. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: GISELLE CAMARGO 
Orientador: CARLOS RICARDO MANFEK MALFATTI - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
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Título: Avaliando além do peso - a escola como espaço promotor de ações voltadas a saúde 
Tema: Cultura Corporal: Pontes de Análise 
Palavras-chave: Educação Física, Obesidade, Profilaxia, Boletim de Saúde 
Resumo: Esta produção pedagógica tem objetivo de oferecer aos professores, alunos (as) e ao 
trabalho destinado a comunidade escolar, uma proposta de aplicação das atividades e avaliações 
periódicas, os (as) alunos (as) da educação de Séries Iniciais/anos finais (6º ano) e a posteriori 
Ensino Médio. Buscando acompanhar os impactos provocados física e socialmente nas rotinas 
alimentares e de pratica de atividades físicas. A intenção é um possível prognóstico sobre 
suspeitas de desenvolvimento de patologias crônicas que acompanharão os alunos e alunas por 
toda a vida. As atividades propostas serão feitas a partir dos levantamentos de avaliações 
corporais e investigativas de cunho profilático dentro de protocolos preestabelecidos. Desta 
maneira, conscientes do papel dos educadores, tentar efetivar um instrumento que denominado 
Boletim Profilático de Saúde, tomando os devidos cuidados com as exigências técnicas e 
científicas de validação e fidedignidade, mapear as condições de saúde com um instrumento de 
baixo custo e de fácil aplicação no ambiente escolar cuja motivação será descobrir o que fazer 
quando alunos e alunas não se encontram em condições minimamente saudáveis para estarem 
motivados (as) a aproveitar este momento de aprendizagem oferecido nas escolas do nosso 
estado. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: GISLAINE DE SOUZA FARIA 
Orientador: Carlos Eduardo da Costa Schneider - IES: UTFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Dança Criativa: uma possibilidade de expressão rítmica na escola 
Tema: Diálogo entre teoria e metodologia 
Palavras-chave: Dança, Dança Criativa, Corpo 
Resumo: A dança é produto da manifestação cultural da humanidade, expressa significados, 
mexe com nossos sentimentos e emoções. Buscando superar os obstáculos que enfrentamos ao 
trabalhar com dança no contexto escolar, esta produção didático-pedagógica, no formato de 
caderno pedagógico, vem propor uma reflexão sobre a importância de se considerar o corpo 
como sujeito e apresenta estratégias para enriquecer as ações pedagógicas com dança na 
escola. Através da dança criativa pretendemos contribuir para a formação da consciência 
corporal, incentivar a criatividade, ampliar as relações sociais, respeitar os limites e reconhecer as 
possibilidades do próprio corpo e dos colegas. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: GISLAINE DE SOUZA FARIA 
Orientador: Carlos Eduardo da Costa Schneider - IES: UTFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Dança Criativa: uma possibilidade de expressão rítmica na escola 
Tema: Diálogo entre teoria e metodologia 
Palavras-chave: Dança, Dança Criativa, Criatividade, Educação 
Resumo: A dança é uma atividade que usada pedagogicamente na escola, tem o poder de 
despertar o autoconhecimento, propiciar a autocrítica, colaborar para a construção do respeito às 
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diferenças, estimular a criatividade e desenvolver a consciência corporal. Este artigo tem por 
objetivo apresentar uma reflexão sobre a aplicação de uma proposta pedagógica com o ensino da 
dança criativa para o terceiro ano do Ensino Médio Noturno do Colégio Estadual Tiradentes, 
localizado na Borda do Campo, município de São José dos Pinhais. A proposta implementada 
teve seus processos metodológicos pautados na abordagem qualitativa do tipo pesquisa-ação, 
com a participação reflexiva dos sujeitos envolvidos durante todo o processo, além de propor 
atividades interdisciplinares, o que enriqueceu o processo de ensino e aprendizagem, tornando a 
construção dos novos saberes mais significativas. Os resultados demonstraram que a dança é 
uma forma de expressão que possibilitou a superação de diversas dificuldades, aumentando a 
interação entre os educandos e tornando-os melhores preparados para enfrentar os desafios 
cotidianos. A dança pode ser realizada por todos e merece melhor valorização do seu ensino nas 
escolas. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: GLÓRIA GILDA DE SOUZA 
Orientador: VÂNIA DE FÁTIMA MATIAS DE SOUZA - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A arte do bem aprender com o jogo de xadrez 
Tema: Educação Física 
Palavras-chave:  xadrez, pedagógico, formação, vivências, contribuição, 
Resumo: A arte do bem aprender com o jogo de xadrez Justificativa Devido ao grande desafio da 
escola em buscar ferramentas pedagógicas e alternativas que aproxime mais da realidade do 
aluno e possam contribuir de forma mais efetiva no aprendizado e na sua formação integral; 
buscou-se na aplicação do projeto pedagógico na escola, aperfeiçoar e capacitar os docentes no 
sentido de ajudar e colocar em pratica novas metodologias. Objetivos Analisar o jogo de xadrez 
como ferramenta pedagógica e social facilitando a pratica educativa, através do curso de 
formação com professores do ensino fundamental e médio de uma escola pública. Metodologia A 
Produção Didático - Pedagógica foi ministrada aos professores, correspondendo a 32 horas, 
sendo distribuído em aulas teóricas e praticas, com oito encontros de quatro horas, aos sábados e 
período noturno. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: GLÓRIA GILDA DE SOUZA 
Orientador: VÂNIA DE FÁTIMA MATIAS DE SOUZA - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O JOGO DE XADREZ COMO FERRAMENTA SOCIAL E PEDAGÓGICA NO ENSINO 
APRENDIZAGEM 
Tema: Educação Física 
Palavras-chave: XADREZ, ESCOLA, PEDAGÓGICO, RACIOCÍNIO, APRENDIZAGEM, 
Resumo: Devido ao grande desafio da escola em buscar ferramentas pedagógicas e alternativas 
que aproxime mais da realidade do aluno e possam contribuir com mais efetiva no aprendizado 
escolar de forma significativa. Portanto este projeto de intervenção e curso de estudo e 
aperfeiçoamento sobre o jogo de xadrez, com docentes, vem para somar no sentido de ajudar na 
difícil tarefa de ensinar, ressignificando conteúdos e preparar seus alunos para a vida. Pretende-
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se usar jogo de xadrez como ferramenta social e pedagógica para facilitar a pratica educativa, 
com docentes do ensino fundamental e médio de uma escola pública; e será ministrado no 
período matutino, com oito encontros de 4 h cada, perfazendo um total de 32 horas, sendo 
distribuído em aulas teóricas e praticas nos finais de semana. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: GRISELDI APARECIDA TRAUCHINSKI DAL-COL 
Orientador: Carlos Maurício Zaremba - IES: UEPG 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: OBESIDADE E DIABETES MELLITUS TIPO II: A CONSCIENTIZAÇÃO DA 
IMPORTÂNCIA DA PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA EM UM CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA 
PARA JOVENS E ADULTOS NO MUNICÍPIO DE CASTRO 
Tema: Diálogos entre a teoria e metodologia 
Palavras-chave: Obesidade, educação física escolar, diabetes mellitus tipo 2 
Resumo: A obesidade é uma doença crônica degenerativa relacionada a maus hábitos 
alimentares e a falta de atividade física, podendo desencadear a diabete mellitus tipo 2. Este 
trabalho tem como objetivo conscientizar os escolares de 30 a 50 anos do CEEBJA Professora 
Amélia Madalena Silveira Barreto Vaz da importância da atividade física no combate às duas 
patologias. Para isso, avaliou-se: altura, peso, diâmetro da cintura e do quadril. Foram realizados, 
anteriormente e posteriormente 32 horas de estudo sobre o tema, os testes de IMC, ICQ, glicemia 
de jejum, frequência cardíaca em repouso, após atividade física e avaliação do nível de atividade 
física (IPAQ). A amostra teve 20 alunos, 8 homens e 12 mulheres de idade média 37,9±5,3 anos, 
altura 1,64±7,9-2m e peso 73,2 2,4kg. Os primeiros resultados foram: IMC 21,4 4,5 Kg/m2, ICQ 
0,8±0,07, glicemia de jejum 91±10,8mg/dl, frequência cardíaca em repouso 75 7,2bpm, após 
atividade física 122 15,2bpm e um nível ineficiente de atividade física. Segundo momento: IMC 
27,7 2,8 Kg/m2, ICQ 0,9 0,006, glicemia de jejum 79±8,5mg/dl, frequência cardíaca em repouso 
72 7,9bpm, após atividade física 127 19,5bpm. Concluiu-se que o aumento dos valores dos testes 
é consequência do sedentarismo, pois contemplou adultos trabalhadores. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: GRISELDI APARECIDA TRAUCHINSKI DAL-COL 
Orientador: Carlos Maurício Zaremba - IES: UEPG 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Obesidade e diabetes mellitus tipo II: A conscientização da importância prática de 
atividade física 
Tema: Diálogos entre teoria e metodologia 
Palavras-chave: Diabetes mellitus tipo II, Obesidade, Educação Física Escolar, Atividade Física, 
Resumo: Este trabalho tem o objetivo de conscientizar os educandos da importância da prática 
regular de atividade física no combate da obesidade grau I, do desenvolvimento da Diabete 
Mellitus Tipo 2 (DM2) e dos riscos à saúde decorrentes da última patologia. O público alvo serão 
os alunos de 30 a 50 anos do CEEBJA Professora Amélia Madalena Silveira Barreto Vaz. Num 
primeiro momento serão realizados os testes de Índice de Massa Corporal, Índice de Cintura e 
Quadril, Glicemia, Frequência Cardíaca e a aplicação do questionário IPAQ (International Physical 
Activity Questionnaire), totalizando 6 aulas. Em seguida, durante 12 aulas, baseado em vídeos e 
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textos será explorado a importância da prática regular de atividade física na prevenção da 
obesidade e da DM2, assim como no controle desta última patologia, apontando também o tipo de 
atividade física que se adapta a esse público. Posteriormente, abordaremos os problemas 
decorrentes da DM2, durante 5 aulas e, por fim, nas últimas 9 aulas, os alunos refarão os testes 
realizados nas primeiras aulas com o intuito de comparar os resultados, avaliando na última aula 
seu desempenho e sua aprendizagem. Desta forma, esperamos que os alunos relacionem a 
obesidade com o desenvolvimento da DM2, que eles compreendam as duas patologias e que a 
prática regular de atividade física pode, além de prevenir essas doenças, evitar possíveis 
complicações decorrentes das mesmas. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: ÍRIS ROQUE CARNEIRO VAZ JUNIOR 
Orientador: Miguel A. de Freitas Jr - IES: UEPG 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: As contribuições da Educação Física através dos fatores motivacionais inerentes a sua 
prática no enfrentamento do fenômeno da evasão escolar 
Tema: Cultura corporal: Pontes de análise 
Palavras-chave: Evasão escolar, Educação Física, Motivação, 
Resumo: Os índices de evasão no ensino médio, apresentados no relatório final do Colégio 
Estadual Manoel Antonio Gomes, principalmente no período noturno são alarmantes. A escola e o 
estado não tem dado conta de reverter essa situação. A grande questão para esse problema é: 
que ações a escola pode tomar no sentido de reverter ou amenizar esse quadro? Sabe-se de 
antemão que a evasão é um problema recorrente na escola sendo afetada por fatores internos e 
externos e, que a disciplina de Educação Física não atua isoladamente na grade curricular da 
escola. O projeto de intervenção foi elaborado a partir da preocupação em buscar entender as 
causas da evasão escolar no ensino médio e também identificar que ações podem ser tomadas 
para reduzir esses índices, tendo a Educação Física como protagonista apontando caminhos que 
possibilitem a redução da evasão escolar no ensino médio, analisando possíveis contribuições 
que a disciplina pode oferecer através dos fatores motivacionais presentes na sua prática, 
atuando na prevenção e enfrentamento a evasão escolar durante o processo de implementação 
do PDE, no Colégio Estadual Manoel Antonio Gomes, do Município de Reserva, Estado do 
Paraná. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: ÍRIS ROQUE CARNEIRO VAZ JUNIOR 
Orientador: Miguel A. de Freitas Jr - IES: UEPG 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: As contribuições da Educação Física através dos fatores motivacionais inerentes a sua 
prática no enfrentamento do fenômeno da evasão escolar 
Tema: Cultura corporal: Pontes de análise 
Palavras-chave: Evasão escolar, Educação Física, Motivação, 
Resumo: Os índices de evasão no ensino médio, principalmente no período noturno são 
alarmantes. A escola e o estado não tem dado conta de reverter essa situação. A grande questão 
para esse problema é: que ações a escola pode tomar no sentido de reverter ou amenizar esse 
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quadro? Diante dessa questão o objetivo desse trabalho é analisar as contribuições da disciplina 
de Educação Física para a redução dos índices de evasão escolar. Sabe-se de antemão que a 
evasão é um problema recorrente na escola sendo afetada por fatores internos e externos e, que 
a disciplina de Educação Física não atua isoladamente na grade curricular da escola. Este projeto 
de intervenção traz então a possibilidade da Educação Física atuar como protagonista e 
articuladora de ações de motivação para a redução da evasão no ensino médio. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: ÍSIS MARIA CÔRREA 
Orientador: Ione Maria Aschidamini - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: YOGA NA EDUCAÇÃO: UMA ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR NA ESCOLA EM 
BUSCA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO 
Tema: CULTURA CORPORAL PONTES DE ANÁLISE 
Palavras-chave: Práticas do Yoga, Consciência Corporal, Desenvolvimento Humano, 
Aprendizagem, Socialização, 
Resumo: O Yoga é uma ferramenta poderosa na formação do educando. A sociedade e os 
educandos estão em constante transformação e a escola precisa acompanhar estas mudanças, 
preparando as crianças com o conhecimento, proporcionando atividades que oportunizem o 
desenvolvimento das habilidades práticas e do pensamento crítico, assim como valores éticos e 
morais, para que possam efetivamente contribuir e auxiliar seus semelhantes, exercendo desta 
forma a verdadeira cidadania. Nesta perspectiva, é imprescindível que a escola se responsabilize 
no processo formativo, cotidianamente, a fim de garantir um ambiente de cooperação, em que o 
valor humano, o respeito, a dignidade e a integridade marquem as relações. Essa conquista pode 
se dar por meio da prática do Yoga. Toda a educação é uma preparação para a vida. 

 

Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: ÍSIS MARIA CÔRREA 
Orientador: Ione Maria Aschidamini - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: YOGA NA EDUCAÇÃO: UMA ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR NA ESCOLA EM 
BUSCA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO 
Tema: CULTURA CORPORAL PONTES DE ANÁLISE 
Palavras-chave: Práticas do Yoga, Consciência Corporal, Desenvolvimento Humano, 
Aprendizagem, Socialização, 
Resumo: O Yoga é uma ferramenta poderosa na formação do educando. A sociedade e os 
educandos estão em constante transformação e a escola precisa acompanhar estas mudanças, 
preparando as crianças com o conhecimento, proporcionando atividades que oportunizem o 
desenvolvimento das habilidades práticas e do pensamento crítico, assim como valores éticos e 
morais, para que possam efetivamente contribuir e auxiliar seus semelhantes, exercendo desta 
forma a verdadeira cidadania. Nesta perspectiva, é imprescindível que a escola se responsabilize 
no processo formativo, cotidianamente, a fim de garantir um ambiente de cooperação, em que o 
valor humano, o respeito, a dignidade e a integridade marquem as relações. Essa conquista pode 
se dar por meio da prática do Yoga. Toda a educação é uma preparação para a vida. 
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Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: IVAN JACQUES MARÇAL 
Orientador: Nei Alberto Salles Filho - IES: UEPG 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A Educação Física na Perspectiva da Prevenção às Violências Escolares 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: Violência Escolar, Professor de Educação Física, Educação Física Escolar, 
Práticas Pedagógicas, Estratégias Metodológicas 
Resumo: De um modo geral, a violência é hoje uma das principais preocupações da sociedade. 
Considerando o fenômeno de violência/ indisciplina escolar, acreditamos que a disciplina de 
Educação Física Escolar, por meio de sua proposta pedagógica, poderá possibilitar a efetivação 
do processo educacional mediante práticas educativas. Autores como Correia (2010) e Oliveira 
(2004) discutem a violência nas escolas, direcionando as aulas de Educação Física como 
instrumento de desenvolvimento social e integração. O objetivo deste estudo é identificar as 
ações de violência na escola, analisando suas prováveis causas e refletir sobre o papel, desta 
disciplina, e a participação pedagógica deste profissional na minimização da violência. Serão 
realizados 08 encontros de 04 horas, em forma de Oficinas Pedagógicas, com os professores de 
Educação Física do Colégio Estadual Altair Mongruel, no município de Ortigueira. A concepção de 
ensino/aprendizagem, dos docentes, será foco de discussão, como também as problematizações 
com a incidência das possibilidades ou não de inovação pedagógica a partir dos estudos, 
discussões e reflexões realizados. Haverá a oportunidade da elaboração de uma proposta de 
trabalho, que contemple ações na prevenção a violência escolar. As propostas de trabalho que 
emergirem das oficinas serão desenvolvidas pelos professores com seus alunos 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: IVAN JACQUES MARÇAL 
Orientador: Nei Alberto Salles Filho - IES: UEPG 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A EDUCAÇÃO FÍSICA NA PERSPECTIVA DA PREVENÇÃO ÀS VIOLÊNCIAS 
ESCOLARES 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: Violência Escolar, Professor de Educação Física, Educação Física Escolar, 
Práticas Pedagógicas, Estratégias Metodológicas 
Resumo: Este artigo discute o fenômeno da violência no cotidiano da escola, refletindo acerca do 
contínuo agravamento desta questão na atualidade. Também serão apresentadas ações e 
iniciativas de prevenção da violência na escola, analisando o papel da disciplina Educação Física 
Escolar e a ação pedagógica do profissional de educação física no combate às ações geradoras 
de violência. Isso nos leva a acreditar que não se pode conceber a prevenção sem considerar a 
forte presença e atuação desse profissional. Neste sentindo, buscou-se englobar como aspectos 
relevantes: a violência escolar, a definição da abrangência e do papel das políticas públicas, 
ressaltando a responsabilidade das políticas sociais e educacionais, com a diminuição da 
violência escolar; a operacionalização e os impactos das práticas educativas. 
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Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: IZABEL REGINA ARAPONGA BATISTA FRANCO 
Orientador: SÉRGIO ROBERTO ABRAHÃO - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A relevância da psicomotricidade para crianças com comprometimento 
Tema: Cultura Corporal: Pontes de Análise 
Palavras-chave: psicomotricidade, criança, brincar 
Resumo: Esta Unidade Didática tem como principal objetivo potencializar e oportunizar vivências 
e experiências de atividades psicomotoras, destacando a importância do movimento e do brincar 
para crianças com comprometimento. As crianças deixaram de ter espaço e tempo de se 
movimentar. Pais e professores se preocupam muito com a alfabetização e deixa de lado o 
essencial que é a base para todo o aprendizado, o movimento. A Psicomotricidade une o motor, o 
cognitivo e o afetivo, trabalhando a criança em seu todo. É pelo seu corpo que a criança vai 
descobrir o mundo, explorar situações, experimentar sensações, expressando-se, percebendo-se 
e percebendo o que a cerca. Toda criança necessita ser estimulada, proporcionando a vivência e 
o conhecimento de diferentes ambientes e diferentes objetos, possibilitando assim o 
desenvolvimento e aprendizagem adequada. Por meio da interiorização das sensações, à medida 
que a criança se desenvolve e quanto mais o meio oferecer condições, ela vai ampliando suas 
percepções e controlando seu corpo. 

 

 

Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: IZABEL REGINA ARAPONGA BATISTA FRANCO 
Orientador: SÉRGIO ROBERTO ABRAHÃO - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A relevância da psicomotricidade para crianças com comprometimento 
Tema: Cultura Corporal: Pontes de Análise 
Palavras-chave: estudantes, desenvolvimento e aprendizagem 
Resumo: Este trabalho apresenta o caminho realizado desde os estudos, planejamento, 
intervenção, implementação, até a avaliação, obtidos durante o curso do PDE, realizado com 
estudantes da Escola CEDAE-APAE, das turmas de Estimulação Essencial I e Estimulação 
Essencial II sobre a importância da psicomotricidade no desenvolvimento dessas crianças. A 
psicomotricidade une o corpo a mente e o psicológico, utilizando-se de atividades motoras que 
visam favorecer aqueles que realizam. Deixando de lado a cadeira e mesa, constantemente 
utilizadas nas escolas para o aprendizado formal, percebe-se a necessidade de priorizar o 
movimento, sendo que a partir daí vai sendo inseridos outros conhecimentos. Iniciou-se este 
estudo após verificar a necessidade de melhorar o desenvolvimento e a aprendizagem, bem 
como, a qualidade de vida das crianças com comprometimento neuropsicomotor. 

 

Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: JANAÍNA LOPES 
Orientador: Verônica Volski - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
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Título: A UTILIZAÇÃO DE DIFERENTES METODOLOGIAS NA INICIAÇÃO DO VOLEIBOL 
Tema: Diálogos entre Teoria e Metodologia 
Palavras-chave: voleibol, iniciação, jogos, construtivismo, tecnicismo 
Resumo: O voleibol é uma modalidade de esporte coletiva onde o educando deve ter o 
conhecimento do tempo da bola, do espaço da quadra, de jogar coletivamente, de executar 
movimentos complexos que, diferentemente de alguns esportes, não são movimentos que 
realizamos no dia a dia, aumentando assim, a dificuldade do jogo. Nas séries iniciais, onde ocorre 
a iniciação da modalidade, essa dificuldade aumenta, pois a criança apresenta menor capacidade 
de atenção, levando mais tempo para assimilar as informações transmitidas pelo professor. Os 
jogos são muito importantes na iniciação do voleibol, onde o principal objetivo é desenvolver o 
gosto pela prática e auxiliar no aprimoramento da tática. O alto nível de exigência de habilidades 
necessárias justifica uma iniciação lúdica ao jogo de vôlei antes da forma tradicional. Quando da 
participação em diferentes jogos (pequenos e grandes jogos), as crianças estarão desenvolvendo 
diversas habilidades necessárias à modalidade, como velocidade, destreza, habilidade de saltos e 
reflexos, além de exigir atenção e raciocínio rápido. Devido às dificuldades encontradas durante 
as aulas, nos anos finais do Ensino Fundamental, principalmente 6° e 7° anos, pretendo 
aprofundar meus conhecimentos em relação à diversidade e especificidade de jogos na iniciação 
do voleibol, a fim de garantir a melhoria e qualidade de aprendizagem da modalidade. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: JANAÍNA LOPES 
Orientador: Verônica Volski - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A UTILIZAÇÃO DE DIFERENTES METODOLOGIAS NA INICIAÇÃO DO VOLEIBOL 
Tema: Diálogos entre Teoria e Metodologia 
Palavras-chave: voleibol, iniciação, jogos, construtivismo, tecnicismo 
Resumo: O voleibol é uma modalidade de esporte coletiva onde o educando deve ter o 
conhecimento do tempo da bola, do espaço da quadra, de jogar coletivamente, de executar 
movimentos complexos que, diferentemente de alguns esportes, não são movimentos que 
realizamos no dia a dia, aumentando assim, a dificuldade do jogo. Devido a essas dificuldades, o 
trabalho visa proporcionar aos educandos do 6° ano do Ensino Fundamental ll, a participação em 
diferentes atividades voltadas a este esporte, de acordo com as metodologias tecnicistas e a 
construtivista, a fim de verificar os pontos positivos e negativos das duas abordagens, segundo o 
ponto de vista dos alunos. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: JOÃO LEME BATISTA NETO 
Orientador: Fernando Pereira Cândido - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E A QUALIDADE DE VIDA, ALIADAS AOS EXERCÍCIOS 
FÍSICOS, COM ENFOQUE NO HANDEBOL 
Tema: Cultura Corporal: Pontes de Análise. 
Palavras-chave: Alimentos saudáveis, Exercícios Físicos, Handebol, Qualidade de Vida, 
Resumo: A alimentação saudável e os exercícios físicos são elementos indispensáveis para a 
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qualidade de vida, entretanto, a sociedade vive em um contexto preocupante quanto a estes 
aspectos. O objetivo deste trabalho é refletir sobre como a Educação Física Escolar pode 
contribuir para a formação de sujeitos conscientes de que se exercitar de maneira sistêmica, 
aliada a uma alimentação saudável, pode proporcionar ao indivíduo seu desenvolvimento e 
consequentemente, uma melhora na qualidade de vida. A metodologia utilizada neste trabalho foi 
a pesquisa bibliográfica e aplicação das atividades em sala de aula, com sua análise posterior. As 
atividades práticas foram aplicadas para alunos do sexto ano, os quais produziram materiais, 
assistiram vídeos, debateram, responderam questionários, estudaram e praticaram o handebol. 
Este esporte foi ensinado em suas dimensões histórica, técnica, tática e enquanto forma de 
exercitação relacionada à qualidade de vida. Os resultados mostram que, é possível ao professor 
de Educação Física, ao ensinar e promover a prática do Handebol, conscientizar os alunos sobre 
a importância dessa atividade física em suas vidas, assim como a alimentação saudável que 
favorecerá a manutenção do peso, saúde física e mental. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: JOÃO LEME BATISTA NETO 
Orientador: Fernando Pereira Cândido - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E A QUALIDADE DE VIDA, ALIADAS AOS EXERCÍCIOS 
FÍSICOS, COM ENFOQUE NO HANDEBOL 
Tema: Cultura Corporal: Pontes de Análise. 
Palavras-chave: Alimentação saudável, Exercício físico, Saúde, Qualidade de vida, Handebol, 
Resumo: A alimentação saudável e os exercícios físicos são elementos indispensáveis para a 
qualidade de vida, porém, a sociedade na atualidade tem um contexto preocupante quanto às 
condições alimentares, bem como a prática de exercícios físicos pela população. Assim o 
problema em foco é: de que forma a Educação Física Escolar pode contribuir para a formação de 
sujeitos conscientes dos elementos que contribuem para a sua qualidade de vida, considerando a 
relação entre os fatores exercitação/atividade física e alimentação saudável? O objetivo é 
pesquisar sobre a importância da alimentação saudável associada à prática de exercícios físicos 
como fatores associados à qualidade de vida. Será feita pesquisa referente à alimentação 
saudável como base para a qualidade de vida, estudando a importância dos exercícios físicos 
para a saúde do indivíduo e ensinando o Esporte/handebol, relacionando-o ao conhecimento 
sobre a importância da alimentação saudável aliada a pratica de exercícios tratados não somente 
no plano biológico, mas desde suas determinações histórico-sociais. A Educação Física Escolar 
assume um compromisso pedagógico para além da perspectiva tecnicista, tratando da cultura 
corporal, numa perspectiva crítico-superadora. Considerando que esta disciplina pode contribuir 
para a formação de sujeitos conscientes dos elementos que contribuem para a sua qualidade de 
vida, o presente trabalho vem de encontro a esses problemas, buscando com essa intervenção 
uma forma de contribuir para a conscientização dos alunos do Colégio Estadual Francisco 
Ferreira Bastos sobre seus hábitos alimentares e a atividade física como elementos 
indispensáveis para a qualidade de vida. 

 

Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: JOSÉ JÚLIO DE MORAES 
Orientador: LUÍZ CARLOS DE ALMEIDA LEMOS - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
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Título: O Xadrez como um Processo Motivacional e Facilitador da Aprendizagem Escolar no 
Ensino Fundamental 
Tema: Diálogo entre Teoria e Metodologia 
Palavras-chave: Educação Física, Xadrez, Escola 
Resumo: Neste resumo estou relatando como preparei a produção didática pedagógica inserindo 
uma unidade didática onde elaborei e organizei um projeto que motivasse e auxiliasse os alunos 
na aprendizagem com um projeto de xadrez. Este projeto será muito importante para a minha 
escola, pois percebe-se uma grande dificuldade em relação ao ensino aprendizagem nas áreas 
de maior concentração cognitivas como a Educação Física na temporalidade, espaço, 
coordenação motora, na Matemática, Geografia, História, etc. Esse projeto no xadrez ajudará os 
alunos a transformarem sua aprendizagem, disciplina, raciocínio lógico, tomada de decisões, e 
ampliarem seus estudos na aprendizagem com mais qualidade e respeito perante sua 
comunidade escolar. Aprendendo e ensinando o xadrez que é uma fonte de saber, pois quanto 
mais joga mais se aprende, e desenvolve sua intelectualidade e se sociabiliza com os 
participantes com respeito, paciência e regras não só no jogo em si, mas na vida cotidiana no 
futuro. A minha estratégia será um xadrez passo a passo para os alunos do 7º ano A do matutino 
nas aulas de educação física procurando sempre compreender e estimular o aluno a conhecer a 
história do xadrez, e como esse projeto pode mudar sua vida, não só a estudantil como sua vida 
no futuro perante a sociedade. Será aplicado em 32 horas no começo das aulas do ano letivo de 
2017 e irá até junho do mesmo ano, serão avaliados com mediação e interação participativa, 
qualitativa, e quantitativamente observando os pontos positivos e negativos, procurando habilita-
los em conjunto com solidariedade clareza e objetividade transformando o aluno. 

 

Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: JOSÉ JÚLIO DE MORAES 
Orientador: LUÍZ CARLOS DE ALMEIDA LEMOS - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O XADREZ COMO UM PROCESSO MOTIVACIONAL E FACILITADOR DA 
APRENDIZAGEM ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL 
Tema: Diálogo entre Teoria e Metodologia 
Palavras-chave: Educação Física, Xadrez, Aprendizagem 
Resumo: O artigo apresenta o resultado obtido com a aplicação do projeto de intervenção 
pedagógica aos alunos do 7º Ano A matutino, do Colégio Estadual Castelo Branco Ensino 
Fundamental e Médio, do município de Bom Sucesso do Sul, Paraná. O projeto analisou e 
discutiu como o xadrez pode auxiliar e motivar situações vivenciadas pelos alunos, dentre elas a 
falta de concentração, raciocínio lógico, resolução de problemas e tomada de decisões. 
Observou-se os pontos positivos e negativos, sendo que neste último foi trabalhado em conjunto 
para solucionar com qualidade, clareza e objetividade, paciência, respeito, carinho e 
sociabilização no jogo em si, aumentando a participação do aluno com direcionamento às aulas 
de Educação Física. Concluiu-se que o ensino do xadrez na aprendizagem escolar, utilizado 
como uma ferramenta pedagógica auxiliou e motivou os alunos no processo educativo e social, na 
disciplina e na sua formação como seguimento estudantil, conquistando e resgatando valores, 
melhorando a sua interdisciplinaridade no âmbito escolar. 

 

Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: JOSÉ ROBERTO REIS 
Orientador: Miguel A. de Freitas Jr - IES: UEPG 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O ensino do xadrez através da utilização do lúdico para alunos de 6º ano da educação 
básica 
Tema: Diálogos entre Teoria e Metodologia 
Palavras-chave: Xadrez, Educação Física, Lúdico 
Resumo: Este caderno didático é decorrente de um projeto maior que tem como objetivo 
desenvolver uma metodologia de trabalho para o ensino de xadrez na escola, utilizando-se o 
lúdico como ferramenta de aprendizagem, numa perspectiva interdisciplinar. Há um consenso 
entre especialistas e educadores acerca dos benefícios que o xadrez pode trazer para o 
desenvolvimento integral da criança, como afirma Rezende (2005) e Oliveira (2016), entre outros; 
sendo importante a escola implementar ações para que essa atividade se torne efetiva. Apesar 
dos inúmeros benefícios desse jogo, poucas são as crianças que aderem a sua prática no 
ambiente escolar. Diante disso, cabe a indagação: que metodologias o professor de educação 
física pode adotar para tornar as aulas de xadrez mais atraentes e motivadoras para os alunos de 
forma a melhorar a aprendizagem desse jogo? Esse projeto se propõe a apresentar opções do 
ensino de xadrez de uma forma dinâmica e variada, apresentado atividades lúdicas que propiciem 
uma aprendizagem prazerosa e instigante para os alunos, dentro de uma perspectiva 
interdisciplinar. O projeto será aplicado para alunos do 6° ano do Colégio Estadual São Francisco 
de Assis, esperando como resultado a ampliação do número de praticantes do xadrez no 
estabelecimento. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: JOSÉ ROBERTO REIS 
Orientador: Miguel A. de Freitas Jr - IES: UEPG 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O ensino do xadrez no 6º ano através da interdisciplinaridade e do lúdico 
Tema: Diálogos entre Teoria e Metodologia 
Palavras-chave: Ensino de xadrez, lúdico, interdisciplinaridade, estratégias, 
Resumo: Há um consenso entre especialistas e educadores acerca dos benefícios que o xadrez 
pode trazer para o desenvolvimento integral da criança. Mesmo assim, poucas são as crianças 
em idade escolar que tem a possibilidade de vivenciar este jogo. Diante disso, o presente artigo 
objetiva apresentar a implementação do projeto sobre a utilização do lúdico no ensino do xadrez. 
O projeto foi aplicado para alunos do 6° ano do Colégio Estadual São Francisco de Assis, 
localizado, no município de Telêmaco Borba, com o objetivo de ampliar na escola o número de 
praticantes do xadrez. Buscou-se compreender que estratégias o professor de educação física 
pode adotar para tornar as aulas de xadrez mais atraentes e motivadoras para os alunos de forma 
a melhorar a aprendizagem desse esporte. Esse projeto se propõe a apresentar opções do ensino 
de xadrez de uma forma dinâmica e variada, apresentado atividades mescladas ao lúdico, 
interdisciplinaridade e trabalhos manuais, como forma de atrair a atenção dos alunos para esse 
jogo. 
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Título: A Dança Escolar como Manifestação da Cultura Corporal 
Tema: Cultura Corporal, Pontes de Análise 
Palavras-chave: Educação Física, Dança, Escola, Cultura Corporal 
Resumo: De acordo com as Diretrizes Curriculares do Paraná, a Dança é considerada um 
conteúdo estruturante, que visa contribuir para o reconhecimento e expressividade corporal 
consciente, além da reflexão crítica das práticas corporais. Nessa perspectiva, o ensino da dança 
deve percorrer um ambiente plural, onde as diferentes modalidades, produções artísticas surgem 
como propostas educativas, interdisciplinares afim de que se torne cada vez mais ampla e 
praticada no contexto escolar. Portanto, o objetivo desta Unidade Didática será contribuir para a 
implementação da intervenção pedagógica na escola, além de servir como material de apoio aos 
professores da rede. A unidade visa investigar a dança escolar como manifestação da cultura 
corporal, avaliar a percepção dos alunos acerca dos conceitos envolvidos na dança escolar, 
analisar as manifestações corporais dos alunos e estimular o aluno no desenvolvimento da dança 
escolar. O projeto destina-se a alunos do 3º ano do Ensino Médio. Será empregado um 
questionário, pré e pós intervenção, sobre a percepção dos alunos acerca dos conceitos 
envolvidos na dança escolar. A intervenção será com 32 aulas teóricas e práticas. Serão 
abordados os conceitos de dança, danças brasileiras, noções de coreografia, montagem, 
divulgação e apresentação de um espetáculo sobre as danças brasileiras para a comunidade 
escolar. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: JOSEANE ALVES DOS REIS 
Orientador: Karina Elaine de Souza Silva - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A Dança Escolar como Manifestação da Cultura Corporal 
Tema: Cultura Corporal, Pontes de Análise 
Palavras-chave: Educação Física, Dança, Escola, Cultura Corporal, 
Resumo: De acordo com as Diretrizes Curriculares do Paraná, a dança é um conteúdo 
estruturante que contribui para a expressividade consciente e reflexão crítica das práticas 
corporais. O ensino da dança deve percorrer um ambiente plural, onde as diferentes modalidades, 
produções artísticas surgem como propostas educativas interdisciplinares. O objetivo deste artigo 
foi analisar as manifestações corporais dos alunos nas diferentes estratégias de implantação da 
dança no ambiente escolar. Participaram 35 alunos do 3º ano do Ensino Médio de um Colégio 
Estadual do Município de Londrina-PR. Foi empregado um questionário, pré e pós-intervenção, 
sobre a percepção dos alunos acerca dos conceitos envolvidos na dança escolar. A intervenção 
ocorreu com 32 aulas teóricas e práticas. Foram abordados os conceitos de dança, danças 
brasileiras, coreografia, montagem, divulgação e apresentação de um espetáculo sobre as danças 
brasileiras. De acordo com os resultados, 82% dos avaliados, passaram a gostar e fazer aulas de 
dança; 57% relataram ser importante o desenvolvimento da dança como conteúdo das aulas de 
Educação Física, 74%, relataram que a dança tem uma grande importância. Observou-se também 
que 40% relataram não gostar das danças folclóricas, que preferem o ritmo contemporâneo. 
Destaca-se ainda que 29% dos avaliados relataram que a dança melhora a interação social e 
57% que a dança deveria ser abordada na escola nas aulas de educação física e não apenas em 
datas comemorativas. Conclui-se que os alunos ampliaram seu reconhecimento da importância 
da dança, passando a ser aceita como um conteúdo que proporciona maior liberdade de 
expressão e de movimento. 
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Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: JOSIANE ZABINE 
Orientador: Roseli Terezinha Selicani Teixeira - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O Ensino do Voleibol nas Aulas de Educação Física 
Tema: Diálogos entre Teoria e Metodologia 
Palavras-chave: Escola, Educação, Educação Física e Voleibol 
Resumo: O presente artigo é parte das atividades vinculadas ao Programa de Desenvolvimento 
Educacional da Secretaria de Estado da Educação do Paraná (PDE -2016). As ações foram 
implantadas no primeiro semestre do ano de 2017 com alunos do 7º ano do Ensino Fundamental 
da Escola Estadual Moreira Salles - EF do Município de Moreira Sales - Paraná. O projeto de 
implementação Pedagógica teve como foco o voleibol e, no período de implementação foram 
desenvolvidas atividades de forma lúdica para que os alunos participassem das aulas de forma 
motivadora e prazerosa. Para alcançarmos nosso objetivo foram utilizados encaminhamentos 
pedagógicos diversificados como exposições teóricas, questionário, vídeos, recursos audiovisuais 
dentre outros. Constatamos com esse estudo que ao possibilitar aos alunos vivenciarem 
atividades diferenciadas houve uma contribuição significativa para o seu aprendizado e sua 
formação. 
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Título: O Ensino do Voleibol nas Aulas de Educação Física 
Tema: Diálogos entre Teoria e Metodologia 
Palavras-chave: Escola, Educação, Educação Física e Voleibol 
Resumo: O presente artigo é parte das atividades vinculadas ao Programa de Desenvolvimento 
Educacional da Secretaria de Estado da Educação do Paraná (PDE -2016). As ações serão 
implantadas no primeiro semestre do ano de 2017 com alunos do 7º ano do Ensino Fundamental 
da Escola Estadual Moreira Salles - EF do Município de Moreira Sales - Paraná. O projeto de 
implementação Pedagógica tem como foco o voleibol e, no período de implementação vamos 
desenvolver atividades de forma lúdica para que os alunos participem das aulas de forma 
motivadora e prazerosa. Para alcançarmos nosso objetivo utilizaremos encaminhamentos 
pedagógicos diversificados como exposições teóricas, questionário, vídeos, recursos audiovisuais 
dentre outros. Estimamos com esse estudo possibilitar aos alunos vivenciarem atividades 
diferenciadas que contribuam significativamente para o seu aprendizado e sua formação. 
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Título: A PRÁTICA DO FUTSAL NO INÍCIO DA ADOLESCÊNCIA E O DESENVOLVIMENTO 
SÓCIO-COMPORTAMENTAL 
Tema: Diálogos entre Teoria e Metodologia 
Palavras-chave: Futsal, Desenvolvimento sócio comportamental, Adolescentes, 
Resumo: Esse trabalho propõe desenvolver a iniciação desportiva na modalidade de Futsal, 
como ferramenta pedagógica que também visará à formação e os aspectos sócio 
comportamentais dos alunos. Através dos valores éticos e morais, crianças e adolescentes 
encontram no esporte incentivo a essas conquistas, aliadas ao sentimento de cooperação e 
amizade. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: JÚLIO CÉSAR MARINHO CESCO 
Orientador: Vanildo Rodrigues Pereira - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A PRÁTICA DO FUTSAL NO INÍCIO DA ADOLESCÊNCIA E O DESENVOLVIMENTO 
SÓCIO-COMPORTAMENTAL 
Tema: Diálogos entre Teoria e Metodologia 
Palavras-chave: Futsal, Desenvolvimento sócio comportamental, Adolescentes, 
Resumo: Este projeto visa desenvolver a iniciação desportiva na modalidade de futsal como 
ferramenta pedagógica, com o objetivo de estimular o processo sócio comportamental de 
adolescentes que estão entre 12 e 14 anos. Para tal, serão explorados aspectos éticos e morais 
visando à construção da cidadania através da difusão de valores como respeito, solidariedade, 
responsabilidade e cooperação. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: JUSSARA APARECIDA RIBEIRO 
Orientador: Douglas Roberto Borella - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A Diversidade de Gênero na Escola: Um Debate Urgente 
Tema: Diversidade de Gênero 
Palavras-chave: diversidade, gênero, preconceito, discriminação 
Resumo: O presente estudo teve como tema a diversidade na escola, especificamente a 
diversidade de gênero com o objetivo de oferecer aos professores e funcionários referenciais 
teóricos a respeito do tema, assim como ajudá-los a reconhecer situações de preconceito e 
discriminação no ambiente escolar. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A Diversidade de Gênero na Escola: Um Debate Urgente 
Tema: Diversidade de gênero 
Palavras-chave: diversidade, gênero, preconceito, discriminação 
Resumo: O presente estudo visa trabalhar o tema da diversidade na escola, especificamente a 
diversidade de gênero com o objetivo de oferecer aos professores e funcionários referenciais 
teóricos a respeito do tema, assim como ajudá-los a reconhecer situações de preconceito e 
discriminação no ambiente escolar. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A relação entre atividade física e alimentação como benefícios aos estuantes de Escola 
Publica 
Tema: Cultura corporal: Pontes de análise 
Palavras-chave: alimentação saudável, atividade física, qualidade de vida 
Resumo: Esta produção didática aborda a relação entre atividade física e alimentação como 
benefícios ao desenvolvimento dos estudantes de escolas públicas. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: KÁTIA BUGALLO SMAHA DE SOUZA 
Orientador: Edilson Hobold - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Atividade física e Alimentação: a base do desenvolvimento saudável dos estudantes 
Tema: Cultura corporal: Pontes de análise 
Palavras-chave: alimentação saudável, atividade física, qualidade de vida 
Resumo: O objetivo do estudo foi compreender como os alunos de escolas públicas percebem as 
questões relacionadas à alimentação visando empreender o desenvolvimento de conhecimentos 
capazes de motivar a reflexão sobre a qualidade alimentar dos jovens em relação ao seu 
desenvolvimento. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: KELLY GUARINI NALESSO 
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Etapa: Artigo 
 
Título: A Dança na Educação Física Especial e seu impacto na autoestima 
Tema: Diálogos entre teoria e metodologia 
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Palavras-chave: Movimento, Educação, Necessidades Especiais, Valorização 
Resumo: O objetivo deste estudo com abordagem qualitativa foi verificar os efeitos da dança 
sobre a autoestima dos alunos portadores de necessidades especiais, em particular para doze 
alunos do Ensino Fundamental - séries iniciais, alunos de ambos os sexos composto por 7 
meninas e 5 meninos. Deficientes intelectuais e físicos na faixa etária entre 10 a 15 anos, 
estudantes do período vespertino, da Escola de Educação Básica Renascer-modalidade da 
Educação Especial de Santo Antônio da Platina. A implementação pedagógica ocorreu de forma 
prática e teórica, no primeiro semestre de 2017, totalizando 13 encontros que somaram 35 horas. 
A análise da autoestima e do comportamento das crianças foi verificada a partir de uma entrevista 
realizada com os Regentes 1 e 2, Arte e responsável pela Brinquedoteca no início e no término da 
intervenção pedagógica e o levantamento de dados realizado pela professora PDE. Observou-se 
que a dança trouxe vários benefícios em diversos aspectos, onde se destacou os afetivos e 
sociais, sendo que houve uma melhora na participação de atividades em grupos e individuais, no 
relacionamento com colegas e professores. Foi demonstrado pelos alunos menos apatia, 
fazendo-os ter mais iniciativas e atitudes, enfrentando obstáculos, diminuindo suas inseguranças. 
Apresentaram maior comunicação, cuidados pessoais, diminuindo a agressividade física e verbal, 
complexo de inferioridade, melhorando sua independência, interação com os outros, alegria e 
também refletindo na família melhorando a assistência familiar. Desta forma concluiu-se que a 
dança impactou significativamente na autoestima dos alunos com necessidades especiais, 
tornando-os mais seguros e confiantes em si próprios. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A Dança na Educação Física Especial e seu impacto na autoestima 
Tema: Diálogos entre teoria e metodologia 
Palavras-chave: Dança, Educação Física, Educação Especial, Autoestima 
Resumo: O presente projeto irá destacar as possibilidades que a dança traz para o aluno das 
séries iniciais portador de necessidades educativas especiais em sua inserção escolar. Nessa 
perspectiva, a dança tornará um subsídio que tende a facilitar o processo de desenvolvimento 
dessas pessoas, de modo a favorecer a construção da sua autoestima. Ainda pretende-se 
mostrar que a dança possui ações que são elementos que possibilitam a interação com o outro 
dentro do contexto escolar, proporcionando assim aos alunos com necessidades educativas 
especiais uma visão do meio em que vivem, sabendo respeitar seus limites, tornando-os mais 
confiantes, impulsionando-os a busca por novas experiências e estimulando o aumento de sua 
autoestima. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: LAUDEMIR DE SOUZA 
Orientador: Tony Honorato - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: PEDAGOGIA DO ESPORTE: ENSINO-APRENDIZAGEM DO FUTSAL PARA ROMPER 
PARADIGMAS 
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Tema: Tecnologia e suas Linguagens no Ensino de Educação Física 
Palavras-chave: Educação Física, Pedagogia do esporte, Ensino-Aprendizagem, Ludicidade e 
Futsal, 
Resumo: Este projeto de intervenção, de natureza teórico-prático, visa identificar, analisar e 
compreender de que forma a pedagogia do esporte através de suas abordagens didáticas e 
metodologias de ensino do esporte, aqui especificamente o Futsal podem contribuir no ensino-
aprendizagem. Na abordagem e na reflexão dialética-histórica-crítica do esporte é importante 
compreender a pedagogia do esporte na contemporaneidade, buscando os significados, 
abordagens e os objetivos dessa ação, tanto no educar como na formação do indivíduo. Por outro 
lado entender os caminhos e os obstáculos para atingirem os objetivos propostos. O trabalho será 
embasado por livros, artigos e textos sobre Pedagogia do Esporte e Pedagogia do Esporte no 
ensino do futsal, evidenciando diferentes autores e analisando até que ponto essas abordagens 
convergem e aproximam o ensino e aprendizagem por meio do jogo. Por isso, torna-se relevante 
compreender e conhecer sobre a Pedagogia do Esporte e suas contribuições para o ensino do 
futsal. 
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Professor PDE: LAUDEMIR DE SOUZA 
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Etapa: Artigo 
 
Título: PEDAGOGIA DO ESPORTE: ENSINO-APRENDIZAGEM DO FUTSAL PARA ROMPER 
PARADÍGMAS 
Tema: Tecnologia e suas Linguagens no Ensino de Educação Física 
Palavras-chave: Educação Física, Pedagogia do esporte, Futsal, Ensino Fundamental II, Escola 
Pública, 
Resumo: O presente estudo fez parte do PDE 2016, na disciplina de Educação Física de 
natureza teórico-prático. Objetivou identificar, analisar e compreender de que forma a Pedagogia 
do Esporte do Futsal poderia contribuir no ensino-aprendizagem de estudantes do ensino 
fundamental II. Foi realizada uma revisão de literatura Paes (2002), Freire (2011), Scaglia (1999; 
2003), Santana (2003); Freire (2011), outros; então elaborou-se uma série de aulas 
processualmente implementadas junto aos estudantes de 6º. e 7º. anos do Colégio Estadual 
Professora Nadir Mendes Montanha - Ensino Fundamental e Médio, no município de Arapongas-
PR, Núcleo Regional de Educação Apucarana-Pr. Os resultados do trabalho foram 
compartilhados e discutidos com os demais profissionais da área, através de grupo de estudo 
específicos (GTR). Como resultado final, teve-se um processo de ensino aprendizagem do futsal 
mais significativo evitando exclusões e favorecimento daqueles ditos mais habilidosos, situação 
que questiona o paradigma do esporte voltado ao rendimento e não para cultura esportiva 
popular. 

 

Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
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Título: Educação alimentar e sua importância no contexto da Educação de Jovens e Adultos - 
EJA 
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Tema: Cultura Corporal: Pontes de Análise 
Palavras-chave: Alimentação, qualidade de vida, saúde 
Resumo: Esta Produção Didático-Pedagógica no formato de Unidade Didática tem como objeto 
de estudo a compreensão das vantagens de uma alimentação saudável, mostrando aos 
educandos do Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos - CEEBJA Paulo 
Freire, que mudanças nos hábitos alimentares trazem benefícios para uma melhor qualidade de 
vida. Muito se fala sobre alimentação saudável, problemas de saúde relacionados a uma 
alimentação inadequada e consumo exagerado de produtos industrializados. Nesta Unidade tem-
se a intenção de informar e reforçar a incorporação dos bons hábitos de vida necessária à 
manutenção da saúde nas práticas escolares da Educação Física. Atualmente o interesse sobre 
os efeitos do ganho de peso excessivo tem aumentado consideravelmente, tornando-se 
necessária a conscientização sobre o valor nutritivo de alimentos que podem ser ingeridos no dia 
a dia. 
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Professor PDE: LEONÍSIA ISAURA BRANDALIZE PIAZZETTA 
Orientador: Ione Maria Aschidamini - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Educação alimentar e sua importância no contexto da Educação de Jovens e Adultos - 
EJA 
Tema: Cultura Corporal: Pontes de Análise 
Palavras-chave: Alimentação Saudável, Saúde, Qualidade de Vida 
Resumo: O presente artigo procura analisar e relatar os resultados do processo de 
implementação e intervenção, cujo objetivo foi verificar a contribuição da disciplina de Educação 
Física na adoção de um estilo de vida ativo e saudável. Este artigo tem como objeto de estudo a 
compreensão das vantagens de uma alimentação saudável, mostrando aos educandos do Centro 
Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos - CEEBJA Paulo Freire no município de 
Curitiba no ano de 2017, que mudanças nos hábitos alimentares trazem benefícios para uma 
melhor qualidade de vida. Muito se fala sobre alimentação saudável, problemas de saúde 
relacionados a uma alimentação inadequada e consumo exagerado de produtos industrializados. 
Neste estudo tem-se a intenção de informar e reforçar a incorporação dos bons hábitos de vida 
necessários à manutenção da saúde nas práticas escolares da Educação Física. Atualmente o 
interesse sobre os efeitos do ganho de peso excessivo tem aumentado consideravelmente, 
tornando-se necessária a conscientização sobre o valor nutritivo de alimentos que podem ser 
ingeridos no dia a dia. 

 

Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: LUCIANA FALCÃO 
Orientador: CARLOS RICARDO MANFEK MALFATTI - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: USO DA PLATAFORMA BLENDSPACE E DO APLICATIVO WATZAAP NO ENSINO 
APRENDIZAGEM DOS CONTEÚDOS TEÓRICOS NA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
Tema: TECNOLOGIA 
Palavras-chave: BLENDSPACE, WHATSAPP, TECNOLOGIA, EDUCAÇÃO 
FÍSICA,PROFESSOR, 
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Resumo: Este trabalho de Pesquisa do PDE buscou estudar algumas plataformas e alguns 
aplicativos da nova tecnologia os quais poderão serem utilizados na mediação dos conteúdos das 
aulas teóricas de Educação Física porém poderão serem utilizados também como instrumento 
educacional em outras disciplinas. Será utilizado a Plataforma Blendspace e o Aplicativo 
Whatsapp pelo fato de serem recursos de multimídias para uso de vídeo, texto, imagens, quizzes 
e outros. Esses recursos tecnológicos serão úteis na mediação dos conteúdos Ensino 
Aprendizagem de Educação Física por serem de fácil manuseio no preparo das aulas e fácil 
compreensão pelo aluno que será o usuário das informações ali disponibilizadas. O Blandspace e 
o Whatsapp permite que o aluno acesse os conteúdos de onde estiver, sendo na escola, na casa, 
na lan house ou qualquer outro ambiente em que ele tenha o acesso a internet e no caso do 
Whatsapp maioria dos conteúdos disponibilizados ainda poderão ser vistos mesmo sem internet. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: LUCIANA FALCÃO 
Orientador: CARLOS RICARDO MANFEK MALFATTI - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: USO DA PLATAFORMA BLENDSPACE E DO APLICATIVO WHATSAPP NAS AULAS 
TEÓRICAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
Tema: TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO 
Palavras-chave: blendspace, whatsapp, educação 
Resumo: Nos dias atuais a tecnologia está presente em grande parte de nossas ações e também 
presente em todos os setores da sociedade. O campo educacional também acompanha os 
avanços da nova tecnologia já que os alunos são frutos dessa sociedade em transformação. 
Assim são necessários que sejam utilizados recursos multimídias no ensino aprendizagem dos 
conteúdos para acompanhar esta geração dos nativos digitais que já nasceram em contato com 
os aparatos tecnológicos. As aulas de Educação Física geralmente são as mais dinâmicas das 
disciplinas curriculares pela possibilidade de vivência de movimentos e expressão corporal que 
possibilita aos alunos o deslocamento para fora da sala de aula e um ambiente mais descontraído 
e alegre. Assim as aulas práticas são vistas pela maioria dos alunos como as melhores aulas da 
escola e por consequência dessas melhores aulas práticas é que urge a necessidade de que as 
aulas teóricas de Educação Física sejam também motivadoras para evitar o distanciamento da 
teórica e prática. Assim a plataforma Blendspace será utilizada como recurso multimídia durante 
as aulas em sala de aula, pois permite a criação de painéis multimídias com vídeos, imagens, 
documentos de texto, quizzes e cria um link para o aluno acessar. E o aplicativo Whatsapp será 
utilizado na aplicação das tarefas de casa como continuidade do aprendizado para além da sala 
de aula. Assim será realizado uma experimentação da plataforma Blendaspace e o aplicativo 
whatsapp para objetivar a mediação no ensino aprendizagem dos conteúdos teóricos da disciplina 
de Educação física. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: LUCIANA MARINS CARDOSO 
Orientador: Maria Regina Ferreira da Costa - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Relações de gênero/sexualidade no contexto escolar 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_edfis_unicentro_lucianafalcao.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_edfis_unicentro_lucianafalcao.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_edfis_ufpr_lucianamarinscardoso.pdf


Tema: Relações de gênero/sexualidade no contexto escolar 
Palavras-chave: Relações de gênero, Corpo, Sexualidade, Educação Física Escolar 
Resumo: Este artigo discute as relações de gênero/sexualidade desenvolvido nas aulas de 
Educação Física no Colégio Estadual Júlia Wanderley com alunos/as dos 8º anos A e B no 
período vespertino relacionados ao projeto de implementação do Plano de Desenvolvimento 
Educacional (PDE) 2016-2017. O planejamento envolveu os esportes, lutas, dança, ginástica e os 
jogos e brincadeiras. Nesse artigo problematizo as vivências com os conteúdos de dança e lutas. 
O estudo focaliza o questionamento dos estereótipos de gênero e sexualidade incutidos e 
reforçados na escola, nas aulas de Educação Física, centrados no modelo sexista e hierárquico 
da sociedade patriarcal. Propiciei uma amplitude de práticas visando a participação de meninos e 
meninas através da metodologia coeducativa nas aulas mistas. Houve envolvimento tanto dos 
meninos como das meninas nas diferentes práticas, apesar da resistência. A temática deve ser 
trabalhada de modo recorrente, uma vez que a identidade de gênero e sexual normalizam 
práticas e lugares para os sujeitos femininos e masculinos. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: LUCIANA MARINS CARDOSO 
Orientador: Maria Regina Ferreira da Costa - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Questões de de gênero e sexualidade nas aulas de Educação Fìsica 
Tema: Gênero e sexualidade 
Palavras-chave: gênero e sexualidade, educação física, escola, eescola 
Resumo: Produção Didático-Pedagógica Professora: Luciana Marins Cardoso Título: Relações 
de Gênero e Sexualidade nas aulas de Educação Física Para a elaboração do projeto de 
intervenção na Escola Estadual Júlia Wanderley fundamento as ideias na Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (Brasil 1996), apesar de suas contradições, com as possibilidades 
de reflexão e construção de uma escola comprometida com a cidadania, com rejeição da 
exclusão, adotando assim, garantia dos direitos e deveres da cidadania, política da igualdade, 
solidariedade e ética da identidade. Analisando os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN s, 
1997) estes podem auxiliar as discussões e o desenvolvimento de projetos educativos na escola 
que reforcem a construção cidadania fundamentando as ações no princípio da inclusão, isto é, 
cooperação e igualdade de direitos. Para isso, sugere um conjunto de temas que aparecem 
transversalizados, permeando a concepção dos diferentes componentes do currículo dentre os 
quais: ética, saúde, orientação sexual e pluralidade cultural, englobando, portanto, as relações de 
gênero e sexualidade na cultura brasileira. O propósito é discutir as relações de gênero nas aulas 
de educação física contribuindo para a fundamentação de uma ação pedagógica que permita às 
mulheres e aos homens, conjunta e indiscriminadamente, conhecimento e vivências. 
Considerando que o projeto de intervenção na escola está fundamentado nas leis que regem a 
educação e, portanto, os fenômenos das relações de gênero e sexualidade nas aulas de 
Educação Física serão problematizados com os meninos e meninas. 

 

Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: LUCINEIDE SORIANO BRAGA 
Orientador: Ieda Parra Barbosa Rinaldi - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
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Título: Esportes Coletivos 
Tema: Cultura Corporal: pontes de análises do Esporte na/da escola. 
Palavras-chave: Cultura corporal, abordagem, crítico-superadora, Esporte, 
Resumo: A presente unidade didática visa analisar por meio de uma pesquisa de campo, a 
viabilidade do trabalho com os esportes a partir da abordagem crítico-superadora em aulas 
curriculares de Educação Física escolar. Será propiciada a prática do esporte de invasão (Futsal) 
nas aulas de Educação Física. Sua função deve ser oposta ao alto rendimento e ao desempenho, 
deve focar na aprendizagem, que contribui para o desenvolvimento dos aspectos físicos e 
mentais, bem como inclusão e socialização. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: LUCINEIDE SORIANO BRAGA 
Orientador: Ieda Parra Barbosa Rinaldi - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: CULTURA CORPORAL: PONTES DE ANÁLISES DO ESPORTE NA/DA ESCOLA 
Tema: CULTURA CORPORAL: PONTES DE ANÁLISES DO ESPORTE NA/DA ESCOLA 
Palavras-chave: Educação Física Escolar, Cultura Corporal, Abordagem Crítico-Superadora, 
Esporte, 
Resumo: Este artigo pretende apresentar o desenvolvimento de aulas do esporte coletivo, 
enfocando a cultura corporal na escola, na disciplina Educação Física, na abordagem crítico-
superadora em aulas curriculares desta disciplina. Abordagem esta que pode oferecer, aos 
educandos, uma aprendizagem significativa e relacionada aos problemas sociais, culturais e 
econômicos da atualidade. Foi propiciada a prática do esporte de invasão (Futsal) nas aulas de 
Educação Física, nas quais se buscou que sua função fosse oposta ao alto rendimento e ao 
desempenho, com foco na aprendizagem, podendo contribuir para o desenvolvimento dos 
aspectos físicos e mentais, bem como para a inclusão e socialização. A implementação 
pedagógica foi realizada com alunos do 8º ano do Ensino Fundamental na Escola Estadual do 
Campo Vila Nilza Ensino Fundamental - Iporã-Pr. As atividades foram propostas de acordo com 
cada situação estudada, utilizando-se a abordagem crítico-superadora, destacada nas Diretrizes 
Curriculares para a Educação Básica do Paraná, por meio do referencial teórico. 

 

Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: MAGDALYN JANEY MENDES OSSAK 
Orientador: Vanildo Rodrigues Pereira - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Educação Física e Comportamento Social: a formação de valores nas práticas corporais 
Tema: Cultura Corporal - Pontes de Analise 
Palavras-chave: Escola, Educação Física, Valores 
Resumo: Atualmente nas escolas é possível notar grande competitividade nas aulas de 
Educação Física, frente a essa realidade, busca-se com esta pesquisa que o professor oportunize 
vivencias que despertem nos alunos valores como: respeito, cooperação, justiça, igualdade e que 
essas vivencias sejam possibilidades de diálogo, do pensar e do agir esses valores necessários 
para a convivência. 
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Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: MAGDALYN JANEY MENDES OSSAK 
Orientador: Vanildo Rodrigues Pereira - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Educação Física e Comportamento Social: a formação de valores nas práticas corporais 
Tema: Cultura Corporal - Pontes de Analise 
Palavras-chave: Educação Física, Comportamento, Valores 
Resumo: Este trabalho buscou compreender a influência da Educação Física no desenvolvimento 
e consciência sobre valores a uma turma de oitavo ano do Colégio Estadual Ulysses Guimarães. 
Tal compreensão deu-se por meio da aferição de importância de determinados valores antes e 
após trinta e duas aulas com práticas corporais problematizadas para a percepção dos valores ali 
inerentes. Nestas aulas além do trabalho com o objeto do conhecimento da disciplina, houve a 
mediação pela reflexão e tomada de consciência dos comportamentos expressos e seus 
determinantes. Parte-se da premissa que a realidade escolar se apresenta com uma grande 
diversidade de culturas nos seus sujeitos, com diferentes realidades sociais, culturais e 
econômicas. Estas diferenças implodem divergências e, até, intransigências comportamentais, 
exacerbadas, muitas vezes pelo excesso de competição atrelado a prática esportiva. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: MARCELO GOMES LOMBA 
Orientador: Fábio Mucio Stinghen - IES: UTFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Alimentação ou Nutrição - Qual seria a escolha correta para um futuro saudável? 
Tema: Cultura Corporal: Pontes de Análise 
Palavras-chave: alimentação saudável, calorias, obesidade 
Resumo: Este trabalho visa subsidiar conhecimentos para mudança de hábitos alimentares para 
alunos na adolescência do Colégio Gabriel de Lara. Atitudes tomadas hoje terão o reflexo para o 
resto de suas vidas, e por isso a aquisição de um novo modelo, torna-se tão importante. Entender 
toda a fisiologia humana, no que diz respeito ao alimento ingerido, de como, e no que este será 
transformado. Partindo da necessidade individual, realizar as escolhas corretas e 
comportamentos a serem adotados. 

 

Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: MARCELO GOMES LOMBA 
Orientador: Fábio Mucio Stinghen - IES: UTFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Alimentação ou Nutrição - Qual seria a escolha correta para u 
Tema: Cultura Corporal: Pontes de Análise 
Palavras-chave: alimentação saudável, calorias, obesidade 
Resumo: Este trabalho visa subsidiar conhecimentos para mudança de hábitos alimentares para 
alunos na adolescência do Colégio Gabriel de Lara. Atitudes tomadas hoje terão o reflexo para o 
resto de suas vidas, e por isso a aquisição de um novo modelo, torna-se tão importante. Entender 
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toda a fisiologia humana, no que diz respeito ao alimento ingerido, de como, e no que este será 
transformado. Partindo da necessidade individual, realizar as escolhas corretas e 
comportamentos a serem adotados. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: MARCELO INOCÊNCIO PEREIRA COSTA 
Orientador: Marcelo Silva da Silva - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Uso de Objetos de Aprendizagem nas aulas de Educação Física 
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino de Educação Física 
Palavras-chave: Objetos de Aprendizagem, Tecnologia Educacional, Formação docente, 
Resumo: Este artigo tem como objetivo de apresentar, aos professores da rede pública estadual 
de ensino do Paraná, uma proposta metodológica para a inserção de Objetos de Aprendizagem 
(OA), compreendidos como trechos de filmes, áudios, imagens, entre outros, no ensino de 
Educação Física. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: MARCELO INOCÊNCIO PEREIRA COSTA 
Orientador: Marcelo Silva da Silva - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Uso de objetos de aprendizagem nas aulas de Educação Física 
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino de Educação Física Uso de objetos de 
aprendizagem nas aulas de Educação Física 
Palavras-chave: Tecnologias educacionais, Objetos de Aprendizagem 
Resumo: Este caderno pedagógico tem como objetivo propor uma formação docente sobre a 
inserção e o uso de objetos de aprendizagem, compreendidos como trechos de filmes, áudios, 
imagens, entre outros; refletir sobre o papel o papel da tecnologia no contexto escolar; e prover 
um processo para a condução (instrumentalização e experimentação) do uso de Objetos de 
Aprendizagem nas aulas de Educação Física, voltados à prática docente. 

 

 

Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: MÁRCIA LEONI TONET 
Orientador: CARLOS RICARDO MANFEK MALFATTI - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O Badminton na Educação Física Escolar 
Tema: Cultura Corporal: Pontes de Análise 
Palavras-chave: Badminton, Cultura Corporal, Ponte de Análise, 
Resumo: Badminton na escola O presente estudo objetivou relatar uma experiência que foi 
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realizada no Colégio Estadual Santa Barbara. Com o tema, um novo esporte na escola, incluindo 
o conteúdo da intervenção Pedagógica, Badminton na Educação Física Escolar.

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: MÁRCIA LEONI TONET 
Orientador: CARLOS RICARDO MANFEK MALFATTI - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O Badminton na Educação Física Escolar 
Tema: Cultura Corporal: Pontes de Análise 
Palavras-chave: Badminton, Cultura Corporal, Ponte de Análise 
Resumo: Este trabalho pretende proporcionar a prática do Badminton dentro das aulas de 
Educação Física, com alunos do 9° ano do Ensino Fundamental II. Com o desenvolvimento deste 
trabalho os alunos terão a oportunidade de conhecer e praticar um esporte pouco praticado no 
contexto escolar, pois os esportes coletivos acabam tendo muito mais tempo de pratica por parte 
dos alunos, assim pretende-se proporcionar a prática de um esporte no qual os mesmo não estão 
acostumados a praticar. Pretende-se desenvolver este trabalho proporcionando atividades 
educativas e pré-desportivas para o aprendizado do gesto motor do esporte, serão propostos 
também atividades de demonstrações práticas, vídeos e o incentivo a participação de eventos 
relacionados com o esporte. Portanto, com o desenvolvimento deste trabalho pretende-se 
promover através da prática do badminton momentos de descontração, de interação, de 
desinibição, de socialização entre os alunos participantes, assim como promover um festival 
competitivo do esporte, no qual será realizado em disputa entre os alunos em forma de 
competições individuais e em duplas. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: MÁRCIA MARIA SEDOR MEHL 
Orientador: CARLOS RICARDO MANFEK MALFATTI - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: JOGOS COOPERATIVOS NO COMBATE AO BULLYING NAS AULAS DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA 
Tema: Cultura Corporal - pontes de análise 
Palavras-chave: Jogos cooperativos, bullying, escola, criança 
Resumo: Esta pesquisa é sobre jogos cooperativos e bullying. Nela propõe-se utilizar os jogos 
cooperativos para reduzir o bullying nas aulas de educação física, bem como diminuir as 
desigualdades entre os alunos e proporcionar a socialização entre os mesmos. O bullying é uma 
das formas de violência que mais cresce no mundo e pode ocorrer em qualquer contexto social. 
Portanto, nós educadores devemos combater esse problema conscientizando nossas crianças e 
jovens a respeitarem os colegas independente de suas debilidades. Nas aulas de educação física, 
podemos trabalhar com Jogos cooperativos para promover a integração entre os alunos e evitar a 
prática de bullying, pois estes são considerados os jogos mais inclusivos e participativos para os 
alunos, porque não existem adversários, e sim parceiros, onde o objetivo não é ganhar, e sim, de 
forma conjunta superar um desafio e unir as pessoas. 
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Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: MÁRCIA MARIA SEDOR MEHL 
Orientador: CARLOS RICARDO MANFEK MALFATTI - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: JOGOS COOPERATIVOS NO COMBATE AO BULLYING NAS AULAS DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA 
Tema: Cultura Corporal - pontes de análise 
Palavras-chave: Jogos cooperativos, bullying, escola, criança 
Resumo: Esta pesquisa é sobre jogos cooperativos e bullying. Nela propõe-se utilizar os jogos 
cooperativos para reduzir o bullying nas aulas de educação física, bem como diminuir as 
desigualdades entre os alunos e proporcionar a socialização entre os mesmos. O bullying é uma 
das formas de violência que mais cresce no mundo e pode ocorrer em qualquer contexto social. 
Portanto, nós educadores devemos combater esse problema conscientizando nossas crianças e 
jovens a respeitarem os colegas independente de suas debilidades. Nas aulas de educação física, 
podemos trabalhar com Jogos cooperativos para promover a integração entre os alunos e evitar a 
prática de bullying, pois estes são considerados os jogos mais inclusivos e participativos para os 
alunos, porque não existem adversários, e sim parceiros, onde o objetivo não é ganhar, e sim, de 
forma conjunta superar um desafio e unir as pessoas. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: MARI ESTELA FILIPINI 
Orientador: Carlos Maurício Zaremba - IES: UEPG 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR NA PERSPECTIVA DA CONSCIENTIZAÇÃO DE 
ALUNOS E FAMILIARES 
Tema: CULTURA CORPORAL: PONTES DE ANÁLISE 
Palavras-chave: OBESIDADE, ATIVIDADE FÍSICA, SAÚDE 
Resumo: A vida moderna trouxe muitas facilidades em relação à alimentação e a locomoção, 
fazendo com que a cada dia pessoas tornem-se mais sedentárias, aumentando assim a 
probabilidade de elevar o peso, tornando-os cidadãos com sobrepeso e ou obesos. A falta de 
atividade física é um dos fatores principais de acúmulo de gordura, sendo assim necessário 
ampliar o conhecimento de alunos e familiares, buscando propor uma mudança de hábitos diários, 
a fim de reduzir o peso gradativamente promovendo saúde e bem-estar. O combate à obesidade 
deve envolver toda a família, pois, tentar emagrecer isoladamente se torna inviável e acaba por 
desanimar o adolescente. Através desta Unidade Didática venho propor uma conscientização de 
alunos e familiares a buscar um estilo de vida saudável, melhorando a qualidade de vida de todos. 

 

 

Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: MARI ESTELA FILIPINI 
Orientador: Carlos Maurício Zaremba - IES: UEPG 
 
Etapa: Artigo 
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Título: OBESIDADE EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES: UMA COMPARAÇÃO DA 
CONSCIENTIZAÇÃO ENTRE ALUNOS E FAMILIARES, ORIUNDOS DO MEIO RURAL E 
URBANO MATRICULADOS EM UMA ESCOLA ESTADUAL DO ESTADO DO PARANÁ 
Tema: CULTURA CORPORAL: PONTES DE ANÁLISE 
Palavras-chave: Obesidade, Atividade física, Família, Meio rural e urbano 
Resumo: O sedentarismo e alimentação industrializada são fatores determinantes para o 
aumento de peso e baixa qualidade de vida. Este trabalho buscou identificar a existência ou não 
de diferença de conscientização sobre os riscos da obesidade à saúde entre alunos e familiares 
do meio rural e urbano. Com um total de 100 participantes, a população foi composta por 35 mães 
e filhos da área rural totalizando 70 pessoas e 15 mães e filhos da área urbana apresentando um 
total de 30 pessoas. A idade das mães entrevistadas situou-se entre 28 e 63 anos para área 
urbana e 28 a 65 na área rural, sendo que muitas delas são avós no papel de mães. Os meninos 
da área rural somaram 17, ou seja, equivalentes a 49%, já as meninas eram em número de 18, 
isto é, com uma equivalência de 51%. Na área urbana foram 7 o número de participantes 
masculinos, 40% e 8 femininos, 53%. A investigação foi realizada através da disciplina de 
Educação Física, com 2 turmas de 9º anos em um colégio do município de Imbaú. Através da 
produção didática pedagógica, elaborada previamente, foram organizadas atividades 
diversificadas como vídeos, exercícios recreativos, confecções de cartazes, caminhada, circuitos 
e atividades em locais públicos próximos à escola. A pesquisa constatou, que os alunos e 
familiares ao longo dos trabalhos realizados, atingiram a conscientização da necessidade da 
prática da atividade física ser incluída no cotidiano como também a importância de uma 
alimentação saudável. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: MARIA ISABEL GARCIA 
Orientador: Flávia Évelin Bandeira Lima - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A aplicabilidade das tecnologias na Educação Física escolar voltada à saúde 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: Educação Física, tecnologia, saúde 
Resumo: O presente caderno de produção didático-pedagógica traz, em sua formatação, uma 
série de atividades relacionadas à preservação e manutenção da saúde do aluno nas aulas de 
Educação Física, utilizando as tecnologias disponíveis e ao alcance do aluno, como uma 
poderosa ferramenta de ensino, tendo em vista a familiaridade que o aluno tem com essas 
tecnologias e aplicativos no seu cotidiano. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: MARIA ISABEL GARCIA 
Orientador: Flávia Évelin Bandeira Lima - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A TECNOLOGIA E SUA APLICABILIDADE NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR E SAÚDE 
DOS ALUNOS 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: educação, tecnologia, saúde, aprendizagem 
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Resumo: A sociedade atual é uma sociedade tecnológica. Há um domínio cada vez maior da 
tecnologia em todos os campos. Ela abre novos caminhos e permite novas formas de ver o 
mundo. E, dentro desse mundo novo, é preciso olhar a educação com uma visão diferente em 
que as novas tecnologias, em constante evolução, têm uma importância imprescindível na 
facilitação da vida em todos os setores, mas é na educação, na possibilidade de diversificação 
das aulas, na melhoria do desempenho da saúde, na adaptação de alunos com restrições 
motoras, na ampliação dos conhecimentos anatômicos, neurológicos e fisiológicos, no uso de 
aplicativos para a melhoria do ensino aprendizagem que se pretende basear esse estudo. É com 
esta visão que propusemos desenvolver este projeto, ancorando-o no Método Recepcional, 
presente nas Diretrizes Curriculares de Educação Física da Secretaria de Estado da Educação do 
Paraná, como alternativa para o nosso trabalho pedagógico, uma vez que o uso das tecnologias, 
a produção digital faz com que os alunos trabalhem em grupo, de forma colaborativa e, com isso, 
conseguem disseminar para mais pessoas o seu aprendizado. Há muitos aplicativos que podem 
ser usados como estratégias de ensino e conduzir o movimento humano para a prevalência de 
atividades físicas relacionadas à saúde, e levar o aluno à autonomia. A implementação da 
proposta teve como objetivo tornar os alunos capazes de gerenciar as atividades corporais fora da 
escola, visando uma vida mais saudável, além de ampliar a possibilidade de produção de novos 
conhecimentos e a empregabilidade desses conhecimentos de forma habitual no seu cotidiano. O 
projeto foi desenvolvido com os alunos de 1º ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Anita 
Aldeti Pacheco, do município de Figueira, estado do Paraná. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: MARILDA DAS GRAÇAS BIACCHI CAMARGO 
Orientador: Orlando Mendes Fogaça Junior - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: JOGOS TRADICIONAIS COMO CONTEÚDO DA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
Tema: Diálogo entre teoria e metodologia 
Palavras-chave: Jogos Tradicionais, Educação Física Escolar, Metodologia, 
Resumo: Este artigo apresenta os resultados das atividades desenvolvidas e que tiveram o 
objetivo de pensar como o Jogo das 5 Marias pode possibilitar maior conhecimento sobre o 
conteúdo proposto para a disciplina de Educação Física, no que diz respeito aos Jogos e 
Brincadeiras, de forma fazer os alunos aproveitarem a cultura de cada um desses jogos 
tradicionais, atendendo ao objetivo geral desse trabalho que foi o de organizar o conteúdo do 
referido jogo, de forma a apresentar os conceitos de cultura e normas, bem como, oferecer a 
oportunidade de reconhecer as habilidades necessárias que o jogo proporciona, podendo refletir a 
respeito da possibilidade de alterar as regras. 

 

Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: MARILDA DAS GRAÇAS BIACCHI CAMARGO 
Orientador: Orlando Mendes Fogaça Junior - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: JOGOS TRADICIONAIS COMO CONTEÚDO DA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
Tema: Diálogo entre teoria e metodologia 
Palavras-chave: Educação Física, Jogos e Brincadeiras, Jogos Tradicionais, Jogo das 5 Marias, 
Resumo: Este Projeto de Intervenção Pedagógica apresenta atividades reunidas em uma 
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Unidade Didática que serão desenvolvidas pensando como o Jogo das 5 Marias poderá 
possibilitar maior conhecimento sobre o conteúdo proposto para a disciplina de Educação Física, 
no que diz respeito aos Jogos e Brincadeiras. Sabe-se que os jovens alunos estão muito 
envolvidos com as novidades do mundo das tecnologias computacionais e com a internet, ficando 
dentro de seus quartos e salas e deixando de aproveitarem a cultura de cada um desses jogos 
tradicionais. Por isso, o objetivo geral desse trabalho foi o de organizar o conteúdo sobre o jogo 
de 5 Marias, de forma a apresentar os conceitos de cultura e normas, bem como, oferecer a 
oportunidade de reconhecer as habilidades necessárias que o jogo proporciona, podendo refletir a 
respeito da possibilidade de alterar as regras. Também pretendeu correlacionar o esforço de se 
vencer um jogo, com o esforço para sobreviver em sociedade. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: MARISTELA KUCHLA 
Orientador: Vanildo Rodrigues Pereira - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: ATIVIDADE FÍSICA E PREVENÇÃO DA OBESIDADE E SOBREPESO EM ALUNOS DO 
SEGUNDO ANO DO ENSINO MÉDIO 
Tema: Cultura Corporal - Pontes de Analise 
Palavras-chave: Sobrepeso, Adolescentes, Atividades Física, 
Resumo: O crescente número de adolescentes com sobrepeso traz grandes preocupações para 
profissionais que estão em contato direto com estes indivíduos. Dentro das escolas esta realidade 
é assustadora e os motivos estão relacionados ao ritmo de vida das famílias, as atividades com 
maior gasto energético foram substituídas por tecnologias como celulares, tablets, computadores 
e a televisão. Cabe aos educadores transmitir informações e incentivar a prática de atividades 
físicas, informando os benefícios em relação à saúde e à qualidade de vida, auxiliando assim na 
diminuição do peso e evitando obesidade. O objetivo deste estudo foi promover uma 
conscientização a respeito da importância da prática de atividades físicas, assim como uma 
alimentação equilibrada. Os adolescentes estudados são alunos matriculados em uma turma de 
segundo ano do Ensino Médio do Colégio Estadual General Carneiro - EFMP, da cidade de 
Roncador no Paraná. O grupo foi composto por 19 alunos, com média de idade de 16 anos. Os 
dados foram coletados através de questionário referente ao consumo de alimentos, foram 
realizadas medidas antropométricas da altura, peso corporal, circunferência abdominal, 
circunferência do braço direito e esquerdo. Como resultado verificou-se que os adolescentes 
apresentavam dieta inadequada, no entanto na reaplicação do questionário percebeu-se maior 
ingestão de hortaliças e legumes, diminuição no uso de gordura animal. Nas medidas de peso e 
circunferência não houveram variações significativas no pré e pós, isso devido ao curto intervalo 
de tempo do projeto. Porem entendeu se que a proposta contribuiu para desenvolver nos alunos 
maior conscientização a respeito dos perigos do sedentarismo e obesidade. 

 

 

Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: MARISTELA KUCHLA 
Orientador: Vanildo Rodrigues Pereira - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Atividade física na prevenção da obesidade e sobrepeso em aluno 
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Tema: Cultura corporal 
Palavras-chave: Escola, Ed Física, Obesidade, Atividade Física 
Resumo: O crescente número de crianças e adolescentes com sobrepeso traz grandes 
preocupações principalmente para profissionais que estão em contato direto com estes 
indivíduos. Dentro das escolas esta realidade se apresenta assustadora, os motivos estão 
relacionados ao ritmo de vida das famílias, onde por conta da correria do dia a dia e pelo 
crescente da violência é preferível ficar em casa ao sair para as ruas, com isso atividades com 
maior gasto energético foram sendo substituídas por tecnologias como celulares, tablets, 
computadores e a televisão. Neste sentido, as mídias trazem contribuições negativas como 
propagandas de fast-food, alimentos ricos em gorduras, sódio e açucares. Cabe então, aos 
educadores transmitir informações e incentivar a prática de atividades físicas aos seus 
educandos, de modo a conscientizá-los sobre a importância de adotar uma alimentação saudável 
e da prática destas atividades na sua vida cotidiana, informando os benefícios que trazem em 
relação à saúde e a qualidade de vida, auxiliando assim na diminuição do peso e evitando 
obesidade. Para tanto este projeto tem como objetivo analisar o efeito da atividade física em 
adolescentes, promover palestras sobre alimentação saudável, para que se possa incentivar a 
prevenção e o controle do peso em adolescentes. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: MARLOS SOARES DA SILVA 
Orientador: Josafá Moreira da Cunha - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A cooperação nos jogos de origem africana e afrobrasileira 
Tema: Diálogos Curriculares com a diversidade - Brinquedos e brincadeiras da cultura africana e 
sua ressignificação nas práticas corporais afro-brasileiras. 
Palavras-chave: Jogos Africanos, Jogos Afro-Brasileiros, Educação Física, Ubuntu 
Resumo: Este artigo apresenta uma análise sobre alguns jogos e brincadeiras de origem africana 
e afro-brasileira que podem estar presentes nas aulas de Educação Física e como eles podem 
contribuir no processo educacional considerando seu caráter cooperativo. A intenção foi fazer 
com que alunos e alunas vivenciassem jogos que habitualmente não estão presentes no cotidiano 
escolar valorizando assim, aspectos culturais de uma etnia muito importante para a formação da 
cultura e do povo do país. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: MARLOS SOARES DA SILVA 
Orientador: Josafá Moreira da Cunha - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A cooperação nos jogos de origem africana e afro-brasileira 
Tema: Diálogos Curriculares com a diversidade - Brinquedos e brincadeiras da cultura africana e 
sua ressignificação nas práticas corporais afro-brasileiras. 
Palavras-chave: jogos, jogos cooperativos, África, afro-brasileira 
Resumo: Os jogos, de modo geral, são parte importante da formação do ser humano, pois neste 
tipo de atividade observa-se que os participantes são colocados frente a regras de convívio, 
emoções, posição de liderança e/ou liderado, tendo assim a possibilidade de exercer boa parte de 
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suas potencialidades. Porém, sabe-se também que são nestes espaços, quando falamos em 
jogos competitivos, que este mesmo ser humano pode manifestar posicionamentos que culminem 
em atitudes violentas frente aos seus adversários. Sendo assim, torna-se aspecto importante no 
desenvolvimento de tais atividades, considerar um contraponto que leve os possíveis 
participantes à reflexão sobre suas atitudes. É aí que entram os jogos cooperativos. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: MARTA CALDEIRA 
Orientador: Almir de Oliveira Ferreira - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O uso do videogame como ferramenta de aprendizagem no ensino da educação física 
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino da educação física 
Palavras-chave: vídeo game, jogos, aprendizagem 
Resumo: O presente estudo tem por objetivo verificar a influência do videogame como recurso 
didático para o ensino e aprendizagem dos alunos com deficiência mental no ensino da educação 
física. Com os avanços tecnológicos surgem novas possibilidades para a educação, atuando 
como regente de sala de aula em vários programas e por vários anos, é possível perceber a 
dificuldade de muitos educandos em obter um avanço significativo em seu desempenho escolar, 
devido às suas limitações quanto aos elementos básicos da psicomotricidade. Sendo assim este 
trabalho pretende analisar os possíveis avanços na aprendizagem através do uso do videogame 
como ferramenta pedagógica, buscando analisar todos os elementos básicos da psicomotricidade 
por meio de seus conteúdos estruturantes, de forma lúdica através da expressão corporal, jogos e 
brincadeiras. Almeja-se com isto contribuir para a melhora das habilidades motoras e 
consequentemente melhorar o desempenho escolar do educando. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: MARTA CALDEIRA 
Orientador: Almir de Oliveira Ferreira - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O uso do videogame como ferramenta de aprendizagem no ensino da Educação Física 
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino da Educação Física 
Palavras-chave: Vídeo game, Jogos, Aprendizagem 
Resumo: O presente estudo tem por objetivo verificar a influência do videogame como recurso 
didático para o ensino e aprendizagem dos alunos com deficiência mental no ensino da Educação 
Física. Com os avanços tecnológicos surgem novas possibilidades para a educação, atuando 
como regente de sala de aula em vários programas e por vários anos, é possível perceber a 
dificuldade de muitos educandos em obter um avanço significativo em seu desempenho escolar, 
devido às suas limitações quanto aos elementos básicos da psicomotricidade. Sendo assim este 
trabalho pretende analisar os possíveis avanços na aprendizagem através do uso do videogame 
como ferramenta pedagógica, buscando analisar todos os elementos básicos da psicomotricidade 
por meio de seus conteúdos estruturantes, de forma lúdica através da expressão corporal, jogos e 
brincadeiras. Almeja-se com isto contribuir para a melhora das habilidades motoras e 
consequentemente melhorar o desempenho escolar do educando. 
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Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: MERIDIANA HOLZ PLETSCH 
Orientador: Dartel Ferrari de Lima - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Educação Postural: Protocolo para Intervenção na Escola 
Tema: Cultura Corporal: Pontes de Análise 
Palavras-chave: Educação Postural, Protocolo de Intervenção, Escolares 
Resumo: A unidade Didática abordará o tema: Avaliação Postural na Escola  orientado para a 
elaboração de um protocolo de avaliação postural em escolares. O comprometimento postural 
resultante das atividades cotidianas do escolar pode em escala variada comprometer alguns 
domínios da sua qualidade de vida, seja no âmbito social, econômico e psicológico. É esperado 
que adolescentes na fase escolar desenvolvam posturas inadequadas, próprias do desequilíbrio 
do crescimento corporal, podendo resultar em comprometimento funcional (dores e restrição de 
movimento) e/ou estético (deformidades e assimetrias). Neste contexto, a avaliação postural na 
escola figura como importante indicativo de promoção da saúde, pois permite que os alunos 
sejam avaliados e orientados em uma fase do processo de crescimento e desenvolvimento 
bastante favorável às correções necessárias da postura corporal. Os protocolos de avaliação 
postural (PAP) são considerados importantes instrumentos para o enfrentamento de diversos 
problemas na assistência e na gestão de serviços escolares de natureza técnica, principalmente 
sobre os aspectos de atenção à saúde. Neste contexto será desenvolvido um protocolo de 
avaliação postural de escolares para alunos do ensino fundamental e médio. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: MERIDIANA HOLZ PLETSCH 
Orientador: Dartel Ferrari de Lima - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO DA POSTURA CORPORAL NA ESCOLA: RELATO DE 
EXPERIÊNCIA 
Tema: Cultura Corporal: Pontes de Análise 
Palavras-chave: Desenvolvimento infantil, Correção Postural, Escoliose, Diretrizes para o 
Planejamento em Saúde 
Resumo: O comportamento dos estudantes na fase escolar é influenciado por diversos fatores, 
entre eles, está a postura corporal que pode causar comprometimentos estruturais na infância e 
na adolescência e se perpetuar na vida adulta. Os Protocolos de Avaliação Postural (PAP) são 
importantes instrumentos orientadores para o enfrentamento dos problemas relacionados à 
postura corporal à medida que norteiam os profissionais da Educação Física para o 
enfrentamento desse problema. Nesse sentido, o objetivo desse estudo foi criar um modelo de 
PAP e verificar a sua adequação e aplicabilidade no Colégio Estadual João Manoel Mondrone, 
localizado no município de Medianeira - PR. O protocolo de intervenção foi aprovado pelo 
Conselho Escolar local. Oficinas realizadas com o corpo docente, o corpo discente e pais de 
alunos, estabeleceram os tópicos essenciais a serem perseguidos pela intervenção. O Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido foi assinado por todos os participantes e responsáveis. Uma 
avaliação topográfica piloto da postura corporal foi conduzida em 60 alunos de ambos os sexos, 
com idade de 10 a 19 anos. Não houve registro de intercorrência em qualquer fase da avaliação e 
não foi necessário revisar pontos do protocolo. Os pais dos alunos, a direção do Colégio e o 
Conselho Escolar foram informados sobre os resultados da intervenção. Aos pais foi sugerida a 
realização de uma consulta com o médico da confiança e à Direção do Colégio e para o Conselho 
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Escolar, foi sugerida a criação de horários especiais para o desenvolvimento de ginástica postural 
no âmbito escolar. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: NÁDIA NALITA MEURER 
Orientador: Douglas Roberto Borella - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: PRÁTICAS CORPORAIS NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: A BIODANÇA NAS AULAS 
DO ENSINO FUNDAMENTAL 
Tema: Práticas Corporais Pontes de Análise 
Palavras-chave: Capacidades Físicas, Cultura Corporal, Dança Socialização 
Resumo: Esta Proposta de Intervenção Pedagógica na forma de Unidade Didática foi pensada na 
perspectiva das Práticas Corporais através da Dança, conteúdo estruturante nas Diretrizes 
Curriculares da Educação Básica (PARANÁ, 2008), de extrema importância e indispensável no 
ambiente escolar, com várias possibilidades a serem trabalhadas. A Biodança vem com uma 
proposta inovadora unindo a dança às práticas corporais de movimento, de forma a proporcionar 
aulas menos esportivizadas e mais participativas. O objetivo é desenvolver práticas corporais 
alternativas através da Biodança e investigar o efeito da mesma nas aulas de Educação Física do 
ensino fundamental. Não se trata de descaracterizar o que é próprio da educação física, mas 
explorar outros conteúdos como a Dança, primordial no desenvolvimento da Cultura Corporal. 
Esta pesquisa será desenvolvida através de um estudo sobre as práticas corporais na educação 
física escolar, com abordagem metodológica da pesquisa descritiva, exploratória e pesquisa ação 
por meio de atividades teóricas e práticas. A amostra deste estudo contará com a participação de 
alunos do 8º ano do Colégio Estadual Boa Esperança do Iguaçu do município de Boa Esperança 
do Iguaçu. Para coleta de dados será utilizado dois questionários em forma de pré e pós teste 
com questões abertas e fechadas. Os resultados serão analisados de forma quali-quantitativa. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: NÁDIA NALITA MEURER 
Orientador: Douglas Roberto Borella - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: PRÁTICAS CORPORAIS NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: a biodança nas aulas do 
ensino fundamental 
Tema: Práticas Corporais Pontes de Análise 
Palavras-chave: Educação Física, Cultura Corporal, Dança, Biodança 
Resumo: Este artigo apresenta um estudo mais aprofundado sobre a prática da Educação Física 
escolar, nos induzindo a problematizar a Educação Física da esportivização e analisar a sua 
insuficiência no sentido da Cultura Corporal. O objeto de estudo contou com a participação de 
alunos do 8º ano do Colégio Estadual Boa Esperança do Iguaçu do Município de Boa Esperança 
do Iguaçu/PR, demonstrando o resultado do trabalho proposto ao projeto de formação de 
educadores da rede pública estadual inseridos no Programa de Desenvolvimento Educacional - 
PDE. Esta pesquisa foi desenvolvida através de um estudo com abordagem metodológica da 
pesquisa descritiva, exploratória e pesquisa ação tendo como objetivo trabalhar o conteúdo de 
Dança através das práticas corporais alternativas por meio da Biodança escolar com atividades 
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teóricas e práticas. Para coleta de dados foi aplicado dois questionários aos alunos, em forma de 
teste (pré e pós) intervenção. Os resultados foram analisados de forma qualitativa. Foi possível 
verificar por meio dos dados obtidos que a prática da dança no ambiente escolar é riquíssima 
permitindo o desenvolvimento e a vivência de diferentes práticas corporais advindas das mais 
diversas manifestações culturais. Conclui-se, portanto que devido à vivência corporal estar muito 
limitada à prática esportiva, o trabalho com a dança deve ocorrer de forma gradativa e intercalada 
com as demais atividades da Educação Física escolar. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: NANDERSON RAFAEL ROSENAU 
Orientador: Marcelo Silva da Silva - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: CONTRIBUIÇÕES DAS TECNOLOGIAS MÓVEIS NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino da Educação Física 
Palavras-chave: Tecnologia, Educação Física, Celular, Aplicativos, 
Resumo: Este artigo tem como objetivo apresentar a implementação pedagógica realizada no 
primeiro semestre de 2017 a partir das atividades realizadas no Programa de Desenvolvimento 
Educacional - PDE/2015 do estado do Paraná, realizado em um colégio estadual localizado na 
região norte, do município de Curitiba-PR. O projeto foi aplicado com os estudantes do 1º ano do 
ensino médio, com base no projeto elaborado para o PDE. Para implementação do projeto, 
elaborou-se um material didático por denominado produção didático pedagógica, que teve 
embasamento nas Diretrizes Curriculares da disciplina de Educação Física. A elaboração desse 
material foi com a intenção de aplicar uma proposta de trabalho com as tecnologias móveis nas 
aulas de Educação Física dos estudantes do ensino médio, por meio de aplicativos off-line. A 
proposta do trabalho foi desenvolver uma metodologia de ensino para o uso do celular, por meio 
de aplicativos, com os estudantes do 1º ano do ensino médio. Foram selecionados aplicativos 
gratuitos que abordam a prática de atividades físicas e seus benefícios para a saúde. Considera-
se que estas ferramentas podem ser utilizadas como recursos pedagógicos que potencializam e 
facilitam o processo de ensino-aprendizagem. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: NANDERSON RAFAEL ROSENAU 
Orientador: Marcelo Silva da Silva - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Contribuições das Tecnologias Móveis na Educação Física Escolar 
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino da Educação Física 
Palavras-chave: Tecnologias, Educação Física, aplicativos 
Resumo: O tema da proposta é o uso das tecnologias móveis nas aulas de Educação Física dos 
estudantes do Ensino Médio. A justificativa para estudo sobre este tema originou-se por meio de 
observações dos alunos que têm se mostrado desmotivados para a prática de atividade física nas 
aulas, por vários fatores, entre eles percebemos o intenso uso de dispositivos de comunicação 
móvel, celulares, durante as aulas, situação que já gerou inclusive uma legislação que delimita 
seu uso no ambiente escolar. Atualmente muitos alunos do ensino médio não tem interesse em 
participar das aulas de Educação Física, preferem ficar sentados manipulando o celular e por 
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meio dos fones de ouvindo músicas e assistindo vídeos. O objetivo é analisar o uso das 
tecnologias móveis nas aulas de Educação Física dos estudantes do Ensino Médio do Colégio 
Estadual Dona Branca do Nascimento Miranda; e propor metodologias de ensino que possam 
utilizar as tecnologias móveis como recurso pedagógico a fim de contribuir com a ampliação da 
prática de atividades físicas entre os estudantes. A proposta foi construir estratégias 
metodológicas para o uso do celular, através de aplicativos, com os estudantes do 1º ano do 
ensino médio. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: PABLO KUFTA GASPAROTTO 
Orientador: José Augusto Victória Palma - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Aulas Especializadas de Treinamento Esportivo na Abordagem Crítico-Emancipatória 
Tema: Diálogos entre Teoria e Metodologia. 
Palavras-chave: Educação Física, Ensino, Basquetebol, Crítico-Emancipatória, Aulas 
Especializadas de Treinamento Esportivo, 
Resumo: O objetivo geral deste trabalho foi construir e aplicar um trabalho pedagógico para 
Aulas Especializadas de Treinamento Esportivo em Basquetebol, estruturado a partir da 
abordagem crítico-emancipatória com vistas a identificar atitudes de autonomia nos estudantes 
participantes do processo e com isso atender aos pressupostos das Diretrizes Curriculares 
Orientadoras da Educação Básica do Paraná. A metodologia do nosso estudo teve como 
mediador o conteúdo estruturante esporte, para a tríade Projeto Pedagógico, Diretrizes 
Curriculares Orientadoras da Educação Básica do Paraná e Aulas Especializadas de Treinamento 
Esportivo sendo o seu elo o ensino do basquetebol, tendo no ensino a articulação mediadora do 
Professor de Educação Física. Por meio da Produção Didático-Pedagógica foram elaborados 
planos de aulas, divididos em 44 unidades, referente aos fundamentos do Basquetebol que 
envolveram a contextualização histórica, reflexões sobre habilidades motoras e sistemas táticos. 
As aulas tiveram como ponto de referência e linha condutora para o diálogo com os estudantes o 
desequilíbrio cognitivo, sendo realizado através de questões norteadoras semiestruturadas, onde 
outras questões também poderiam surgir, sendo o Professor o responsável direto por conduzir os 
elos para essas reflexões, análises e abstrações. O Professor mediou o ensino e aprendizagem 
através de estratégias de ações contributivas para discussões e reflexões, modificações e 
elaborações sobre determinados conteúdos, onde os alunos progrediram para uma capacidade 
de correlacionar os fatos, resolvendo situações problema, e com isso desenvolvendo a tomada de 
consciência sobre determinadas decisões que ocorreram durante as aulas, construindo, 
coadjuvantemente, sua autonomia. 

 

Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: PABLO KUFTA GASPAROTTO 
Orientador: José Augusto Victória Palma - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Aulas Especializadas de Treinamento Esportivo na Abordagem Crítico-Emancipatória 
Tema: Diálogos entre Teoria e Metodologia. 
Palavras-chave: Educação Física, Ensino, Basquetebol, Crítico-Emancipatória, Aulas 
Especializadas de Treinamento Esportivo, 
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Resumo: Pretende-se estudar as práticas pedagógicas do conteúdo estruturante esporte, 
enfatizando a aplicabilidade da abordagem crítico-emancipatória nas Aulas Especializadas de 
Treinamento Esportivo, na modalidade de basquetebol a fim de incentivar a reflexão crítica dos 
alunos do ensino médio do Colégio Estadual Barbosa Ferraz, analisando e compreendendo suas 
ações através de construções e reconstruções do seu pensamento, realizando transformações 
objetivando a tomada de consciência, favorecendo a sua aprendizagem e contextualizando esses 
saberes para promover a formação de sua autonomia e cidadania. O objetivo geral é construir e 
aplicar um trabalho pedagógico para Aulas Especializadas de Treinamento Esportivo em 
basquetebol, estruturado a partir da abordagem crítico-emancipatória com vistas a identificar 
atitudes de autonomia nos estudantes participantes do processo e com isso atender aos 
pressupostos das Diretrizes Curriculares Orientadoras da Educação Básica do Paraná. A 
metodologia do nosso estudo terá como mediador o conteúdo estruturante esporte, onde a tríade 
Projeto Pedagógico, Diretrizes Curriculares Orientadoras da Educação Básica do Paraná e Aulas 
Especializadas de Treinamento Esportivo será provocado pelo elo de ligação do ensino do 
basquetebol, através da articulação do Professor de Educação Física. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: PAULO RODRIGO CELUPPI 
Orientador: Lucinar Jupir Forner Flores - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: EDUCAÇÃO FÍSICA E O VIDEOGAME: UMA RELAÇÃO POSSÍVEL 
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino de Educação Física. 
Palavras-chave: Videogame, Exergame, Jogos Eletrônicos, Educação, Educação Física 
Resumo: A Educação Física no estado do Paraná foi reestruturada como Disciplina da Matriz 
Curricular com as Diretrizes Curriculares estaduais e nela foram definidos os Conteúdos 
Estruturantes que devem nortear a prática pedagógica do professor. Esses conteúdos são: 
Esporte; Jogos e brincadeiras; Ginástica; Lutas e Dança. Por isso, ao optar pela linha de estudo, 
Tecnologia e suas linguagens no ensino de Educação Física, o objeto principal do estudo foi a 
utilização do Videogame Xbox 360® e do sensor de movimento Kinect® em conjunto com 
Exergames. Ao utilizar o videogame como um recurso didático o professor de Educação Física 
pode simular a prática dos conteúdos estruturantes previstos nas DCE s através da realidade 
virtual. 

 

Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: PAULO RODRIGO CELUPPI 
Orientador: Lucinar Jupir Forner Flores - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: EDUCAÇÃO FÍSICA E O VIDEOGAME: UMA RELAÇÃO POSSÍVEL 
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino de Educação Física. 
Palavras-chave: Educação Física, Videogame, Exergames, Jogos Eletrônicos, Tecnologia 
Resumo: Percebemos cada vez mais, que os alunos estão perdendo o foco e desviando 
facilmente a atenção nas explicações em sala de aula nas diversas áreas de ensino, bem como 
nas atividades organizadas e desenvolvidas pelos professores de Educação Física, onde a 
mesmice toma conta do processo educativo, gerando desmotivação, o que torna mais difícil a 
assimilação dos conteúdos. O objetivo desse estudo foi oferecer aos professores da rede estadual 
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de ensino de Francisco Beltrão a possibilidade de apropriação de uma nova ferramenta 
tecnológica para utilização nas aulas de Educação Física, para isso 13 professores da rede 
estadual participaram de 8 encontros com 4 horas cada, que abordaram, além da apresentação 
do Projeto de Intervenção Pedagógica e da Unidade Didática, os EXG (Exergames) que 
abrangeram os cincos conteúdos estruturantes previstos nas Diretrizes. Ao término da aplicação 
da Unidade Didática, podemos comparar as repostas apresentadas nos questionários, os 
participantes foram unânimes em dizer, que acreditam que os EXG podem ser usados pelo 
professor de Educação Física no desenvolvimento da técnica dos Conteúdos Estruturantes e que 
os EXG podem ser introduzidos na disciplina de Educação Física, facilitando o processo de 
Ensino-Aprendizagem. A maioria disse também que os EXG podem ser usados no aquecimento 
das Aulas de Educação Física. No enceramento desse trabalho com os professores, podemos 
perceber que o videogame e os Exergames podem ser aproveitados como uma importante 
ferramenta dentro das aulas de Educação Física, devemos nos apropriar deste recurso, para 
apresentar conteúdos que até então não eram trabalhados e tornar mais interessante nossas 
aulas de Educação Física. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: RAFAELA DOMIT 
Orientador: Carlos Eduardo da Costa Schneider - IES: UTFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: ATIVIDADES ADAPTADAS NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA: Resgatando o respeito 
às diferenças inviduais! 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: Educação Física, diferenças individuais, respeito 
Resumo: A Educação Física aplicada como ação pedagógica, favorece a construção de atitudes 
dignas e de respeito entre os educandos, surgindo à necessidade de professores criativos, 
preocupados com os objetivos da aprendizagem e na promoção de valores, incorporando o 
verdadeiro significado à sua prática, possibilitando assim, tornar as suas aulas diferentes e 
interessantes, atendendo a realidade da sua escola, de cada turma, dando significado às aulas de 
Educação Física em seu ambiente escolar, desconstruindo conceitos e valores já implantados, 
visando assim, também, a desconstrução de atitudes de desrespeito às diferenças individuais 
encontradas nas aulas de Educação Física. 

 

Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: RAFAELA DOMIT 
Orientador: Carlos Eduardo da Costa Schneider - IES: UTFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: ATIVIDADES ADAPTADAS NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA: Resgatando o respeito 
às diferenças individuais! 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: Educação física, Diferenças individuais, Respeito, 
Resumo: Resumo: O artigo foi aplicado para uma turma de sexto ano do Ensino Fundamental 
Final do Colégio Estadual Princesa Isabel, em Cerro Azul-Pr, tendo como objetivo apresentar uma 
reflexão sobre a aplicação de uma proposta pedagógica referente ao ensino de atividades 
adaptadas na educação física, visando assim, colaborar para o autoconhecimento do aluno e na 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_edfis_utfpr_rafaeladomit.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_edfis_utfpr_rafaeladomit.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_edfis_utfpr_rafaeladomit.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_edfis_utfpr_rafaeladomit.pdf


construção do respeito às diferenças, pois se percebe atualmente que as atividades adaptadas 
são pouco utilizadas pedagogicamente na escola, sendo pouco reconhecidas no seu poder de 
despertar o autoconhecimento, propiciar a autocrítica e colaborar para a construção do respeito 
às diferenças. A proposta implementada teve seus processos metodológicos pautados na 
abordagem qualitativa do tipo pesquisa-ação, onde os sujeitos envolvidos tiveram uma 
participação reflexiva durante todo o processo. Os resultados obtidos demonstraram que a 
aplicação de atividades adaptadas, possibilitou aos educandos o reconhecimento das diferenças 
existentes entre eles, se colocarem no lugar do outro com as suas dificuldades, sentindo a 
superação a cada aula, aumentando assim a interação entre eles, colaborando para a construção 
do respeito às diferenças, tornando-os melhores preparados para enfrentar e mediar situações de 
desrespeito encontradas entre eles em seu cotidiano. A Educação Física nos oferece um leque de 
possibilidades para que estes valores sejam trabalhados com responsabilidade e 
comprometimento, merecendo uma maior valorização do seu ensino nas escolas. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: REGIANE ABRAHÃO 
Orientador: Fátima Aparecida de Souza Francioli - IES: Faculdade Estadual de Educação, 
Ciências e Letras do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A Pedagogia da Educação Física - Desenvolvimento da atenção à luz da Psicologia 
Histórico-cultural 
Tema: Diálogos entre teoria e metodologia 
Palavras-chave: Atenção, Psicologia histórico-cultural, Pedagogia histórico-crítica 
Resumo: Esta proposta de estudo pretende aproximar as áreas da Educação Física e da 
Pedagogia, através dos estudos da teoria da psicologia histórico-cultural. Reconhecendo que esta 
teoria não possui um método pedagógico, buscamos na pedagogia histórico-crítica a base para 
contribuir no processo de ensino-aprendizagem dos alunos, no intuito de fomentar o 
desenvolvimento da atenção. O problema que pretendemos trabalhar nesta pesquisa é como 
estimular o desenvolvimento de atenção dos alunos de uma turma do 6ºano do Ensino 
Fundamental. Com o objetivo geral de analisar o desenvolvimento da atenção dos alunos nas 
aulas de Educação Física, sob a perspectiva da Teoria Histórico-Cultural, pretende-se contemplar 
os princípios da psicologia histórico-cultural; estudar as funções psíquicas superiores do 
desenvolvimento humano, em especial a atenção; fomentar o desenvolvimento da atenção nas 
aulas de Educação Física, sob a luz da psicologia histórico-cultural e aplicar atividades que 
ajudem no desenvolvimento da atenção nos alunos. Nossa fundamentação teórica é pautada na 
história da Educação Física como disciplina curricular; na Teoria Histórico-Cultural e as Funções 
Psíquicas Superiores; e nas Funções Psíquicas Superiores - Atenção. Nossa estratégia de ação 
consiste em ministrar aulas que terão como conteúdo atividades práticas e jogos voltados para o 
desenvolvimento da atenção. Para isso, pretendemos realizar um trabalho com fotos, para que 
trabalhando com as próprias imagens os alunos fiquem mais motivados e interessados. 
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Ciências e Letras do Paraná 
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Etapa: Artigo 
 
Título: PEDAGOGIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA: DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO À LUZ DA 
PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL 
Tema: Diálogos entre teoria e metodologia 
Palavras-chave: Psicologia Histórico-Cultural, Pedagogia Histórico-Crítica, Funções Psicológicas 
Superiores, Atenção 
Resumo: O presente artigo é o resultado das atividades desenvolvidas durante o Programa de 
Desenvolvimento Educacional- PDE, ofertado no período de 2016/2017 pela Secretaria de Estado 
da Educação do Paraná. O objetivo deste trabalho consiste em relatar uma vivência com 
atividades que ajudem a fomentar o desenvolvimento da atenção dos alunos, pautadas na teoria 
da psicologia histórico-cultural desenvolvida pelo pesquisador russo Lev Semyonovich Vigotski. 
Este trabalho foi realizado com alunos do 6º ano do Ensino Fundamental, do Colégio Estadual 
Prof. Bento Munhoz da Rocha Neto E.F.M.P. da cidade de Paranavaí - Pr, no 1º semestre de 
2017. Para a realização deste estudo buscamos autores e documentos de referência como as 
Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná, Demerval Saviani, entre outros. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: REJANE MARIA ZIBETTI 
Orientador: Evandra Hein Mendes - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O RESGATE DE JOGOS E BRINCADEIRAS TRADICIONAIS NO AMBIENTE ESCOLAR 
Tema: Cultura Corporal: Pontes de Análise 
Palavras-chave: Jogos e Brincadeiras tradicionais, Educação Física Escolar, Lúdico, 
Resumo: A produção deste artigo está atrelada as atividades executadas pelo Programa de 
Desenvolvimento Educacional (PDE) e teve enquanto desígnio primordial propor o resgate dos 
jogos e brincadeiras tradicionais no cenário escolar, especificamente nas aulas de educação física 
do ensino fundamental. O aludido trabalho foi constituído e baseado, considerando a perspectiva 
de Unidade Didática, que foi desenvolvida no Colégio Estadual do Campo São João, em duas 
turmas do sétimo ano do Ensino Fundamental. O desenvolvimento das atividades que 
compuseram a intervenção proporcionou aos estudantes vivências diferenciadas de 
aprendizagem por meio de oficinas com construção e vivência jogos e brincadeiras tradicionais, e 
realização de discussões acerca do tema. Após a intervenção na escola conclui-se que os jogos e 
as brincadeiras tradicionais podem contribuir com o desenvolvimento cognitivo, social, afetivo e 
motor dos alunos. Para tanto, há a necessidade de que além de conteúdo previsto nas Diretrizes 
Curriculares do estado do Paraná, se estabeleça na prática pedagógica da educação física. 

 

Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: REJANE MARIA ZIBETTI 
Orientador: Evandra Hein Mendes - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O RESGATE DE JOGOS E BRINCADEIRAS TRADICIONAIS NO AMBIENTE ESCOLAR 
Tema: Cultura Corporal: Pontes de Análise 
Palavras-chave: Jogos, Brincadeiras Tradicionais, Educação Física 
Resumo: Esta Produção Didático-Pedagógica tem como objetivo oportunizar aos alunos 
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experiências que possibilitem a aprendizagem através do resgate de jogos e brincadeiras 
tradicionais, de forma lúdica e divertida, bem como compreender a inserção dos jogos e 
brincadeiras populares no contexto escolar para o desenvolvimento cognitivo, social e afetivo dos 
educandos. A referida Unidade Didática será aplicada aos estudantes do 7º ano das turmas A e B 
do Colégio Estadual do Campo São João, sendo no total nove atividades as quais serão aplicadas 
no decorrer do projeto, incluindo a participação de pais e de interação das turmas em algumas 
instâncias. Como resultado espera-se que as brincadeiras que eram realizadas antigamente tanto 
dentro como fora do ambiente escolar sejam retomadas, para assim oferecer às crianças a 
aprendizagem desse conhecimento que faz parte não somente da cultura corporal de movimento 
senão da cultura popular, a qual está sendo perdida com o passar do tempo. 
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Professor PDE: RICARDO GREGÓRIO ATEM 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O GÊNERO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
Tema: CULTURA CORPORAL PONTES DE ANALÍSE 
Palavras-chave: Gênero, Estereótipos, Educação Física, Educação 
Resumo: Esta Produção Didático-Pedagógica se propõe a analisar junto aos alunos do Ensino 
Médio, como o conteúdo gênero apresenta-se aos adolescentes, buscando reafirmar ou 
desmistificar o que já trazem internalizado dentro deles. O estudo objetiva apresentar proposições 
sobre a prática da Educação Física Escolar, a fim de analisar as contribuições desta, no processo 
de construção do conteúdo gênero. A pesquisa pretende ainda definir quais conteúdos podem ser 
ministrados durante as aulas para enfrentar as diferenças de gênero. Para tanto serão realizadas 
aulas sobre futsal e basquetebol através do conteúdo estruturante esporte, para que desta forma, 
possa se verificar se meninos e meninas podem realizar as mesmas atividades. Haverá a 
apresentação de propostas pedagógicas que diminuam as diferenças entre os alunos 
relacionadas ao tema em questão. Dessa forma, através do PDE (Programa de Desenvolvimento 
de Educação), houve a oportunidade de pesquisar, como educador, a questão de homens e 
mulheres e os seus caminhos em busca da igualdade. A intencionalidade do trabalho está em 
demonstrar de que forma a Educação Física trabalha com a questão de estereótipos, podendo 
influenciar diretamente na formação do aluno. 

 

Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: RICARDO GREGÓRIO ATEM 
Orientador: Thiago Pelelgrini - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: GÊNERO E ESPORTE NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO MÉDIO 
Tema: Cultura Corporal, Pontes de Analise 
Palavras-chave: Gênero, Educação física, Estereótipos, Educação, 
Resumo: Este artigo apresenta as contribuições atingidas com o desenvolvimento de um projeto 
de intervenção pedagógica na escola sobre o conteúdo gênero nas aulas de Educação Física. O 
artigo teve como objetivo apresentar proposições sobre a prática da Educação Física Escolar, a 
fim de analisar as contribuições desta, no processo de construção do conteúdo gênero. Para 
tanto, foram realizadas aulas sobre futsal e basquetebol, modalidades pertencentes ao conteúdo 
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estruturante esporte, e desta forma, pode-se verificar como meninos e meninas realizam essas 
atividades em uma proposta de coeducação. . Os resultados mostraram que alcançar a igualdade 
de gênero nas aulas de Educação Física é uma tarefa complexa, visto que as diferenças entre 
homens e mulheres encontram-se enraizadas em todas as esferas da sociedade e são muito 
enfatizadas nas aulas da disciplina em uma perspectiva conservadora. No entanto, destaca-se 
que a partir da a intencionalidade pedagógica de problematizar o tema e debater esses 
estereótipos podem-se alcançar resultados significativos. 
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Etapa: Artigo 
 
Título: Tecnologia e Educação Física na Promoção de Saúde 
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino da Educação Física 
Palavras-chave: Tecnologia, Educação Física, Saúde, 
Resumo: O presente trabalho propõe um estudo sobre relações entre tecnologias e ação 
educativa escolar na promoção da saúde através de aulas de Educação Física, utilizando 
metodologia da problematização, Arco Maguerez. A pesquisa-ação está condicionada a refletir 
sobre o tema e o comportamento do aluno na escola sobre hábitos de higiene. Devemos na 
escola buscar recursos que auxiliem a preservar e manter a saúde para o exercício da cidadania. 
O uso das ferramentas tecnológicas auxilia esta construção do saber com ações proativas e 
eficazes em aulas prático-teóricas. É na escola que se desenvolve a consciência reflexiva e crítica 
que requerem respostas para tantas indagações. Afinal, o que é saúde? Poderia ser o resultado 
de vários fatores. As ferramentas tecnológicas podem auxiliar a aprendizagem e contribuir com 
hábitos de higiene no lavar das mãos para prevenir doenças infectocontagiosas e promover a 
saúde. Aliar tecnologias às práticas pedagógicas são estratégias para alcançar os objetivos. O 
público a ser trabalhado é escolares 9º ano A do Ensino Fundamental Colégio General Carneiro. 
Através das fases do método apropriar-se-ão de recursos tecnológicos para solução dos 
problemas e produção do conhecimento. Como conclusão do estudo será produzida folders ou 
cartaz informativo sobre saúde na escola expondo seus trabalhos como agentes multiplicadores e 
transformadores. O fechamento do projeto será consagrado em noite de autógrafos à comunidade 
escolar. 
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Título: Tecnologia e educação física na promoção de saúde 
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino de Educação Física 
Palavras-chave: Tecnologia, Educação Física, Higiene, Saúde, 
Resumo: O presente trabalho propõe um estudo sobre relações entre tecnologias e ação 
educativa escolar na promoção da saúde através de aulas de Educação Física, utilizando 
metodologia da problematização, Arco Maguerez. A pesquisa-ação está condicionada a refletir 
sobre o tema e o comportamento do aluno na escola sobre hábitos de higiene. Devemos na 
escola buscar recursos que auxiliem a preservar e manter a saúde para o exercício da cidadania. 
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O uso das ferramentas tecnológicas auxilia esta construção do saber com ações proativas e 
eficazes em aulas prático-teóricas. É na escola que se desenvolve a consciência reflexiva e crítica 
que requerem respostas para tantas indagações. Afinal, o que é saúde? Poderia ser o resultado 
de vários fatores. As ferramentas tecnológicas podem auxiliar a aprendizagem e contribuir com 
hábitos de higiene no lavar das mãos para prevenir doenças infectocontagiosas e promover a 
saúde. Aliar tecnologias às práticas pedagógicas são estratégias para alcançar os objetivos. Os 
públicos a ser trabalhado são escolares 9º ano A do Ensino Fundamental Colégio General 
Carneiro. Através das fases do método apropriar-se-ão de recursos tecnológicos para solução dos 
problemas e produção do conhecimento. Como conclusão do estudo será produzido folders ou 
cartaz informativo sobre saúde na escola expondo seus trabalhos como agentes multiplicadores e 
transformadores. O fechamento do projeto será consagrado em noite de autógrafos à comunidade 
escolar. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: RITA DE CÁSSIA SARTORE 
Orientador: Carlos Eduardo da Costa Schneider - IES: UTFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Resgate de Jogos e Brincadeiras Tradicionais em uma turma de 6º ano do Colégio Papa 
João Paulo I 
Tema: Cultura Corporal: Pontes de Análise 
Palavras-chave: Jogos, Brincadeiras, Tradicional, Educação Física 
Resumo: Desejamos que através dessa proposta Resgate de Jogos e Brincadeiras Tradicionais, 
garanta que o aluno por meio do movimento, da ludicidade e da fantasia se relacione com seu 
sentir. Perceba o que seus familiares, pais e avós, tenham vivenciado com o seu próprio corpo, 
em interação com o outro em sua época e com seu meio social em que viviam. Embora várias 
discussões no plano acadêmico sejam sobre novas possibilidades de exploração da manifestação 
da cultura corporal do movimento nas aulas de Educação Física, muitas vezes elas não têm 
alcançado os professores nas escolas, não se concretizando. (ULASOWICZ; PEIXOTO, 2004) 
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Professor PDE: RITA DE CÁSSIA SARTORE 
Orientador: Carlos Eduardo da Costa Schneider - IES: UTFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Resgate de Jogos e Brincadeiras Tradicionais em uma turma do 6º ano da Escola 
Estadual Colégio Papa João Paulo 
Tema: Cultura Corporal: Pontes de Análise 
Palavras-chave: Jogos Tradicionais, Brincadeiras, Resgate, Educação Física 
Resumo: Resumo: Resgate de Jogos e Brincadeiras Tradicionais Esperamos que essa proposta,  
Resgate de Jogos e Brincadeiras Tradicionais, garanta que o aluno por meio do movimento, 
ludicidade e a fantasia se relacione com seu sentir. Perceba o que seus familiares, pais e avós, 
tenham vivenciado com seu próprio corpo, em interação com outros, em sua época e com o meio 
social em que viviam. Embora várias discussões no plano acadêmico sejam sobre novas 
possibilidades de exploração da manifestação da cultura corporal do movimento nas aulas de 
Educação Física, muitas vezes elas não têm alcançado os professores nas escolas e, 
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consequentemente, não se concretizado (ULASOWICZ; PEIXOTO, 2004). A relevância da 
exploração das diferentes possibilidades de manifestação da cultura corporal é relatada por Betti; 
Zulliani (2002). Segundo os autores, é importante que o professor de Educação Física, 
respeitando os limites individuais, proporcione aos alunos oportunidades para a realização dos 
jogos, esportes, atividades rítmicas/expressivas e prática da atividade física, assim como a 
exploração das variações desses conteúdos. Desta forma urge a necessidade de buscar como se 
efetivar uma proposta de uma atividade de corpo inteiro, onde o Sentir/Perceber passa a ser 
importante papel na escola. 
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Professor PDE: RÓBSON ANTÔNIO DESIDERA 
Orientador: Tony Honorato - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: JOGOS ESCOLARES E A INCLUSÃO: Benefícios possíveis de uma política pública no 
JEP S ACD S 
Tema: DIÁLOGOS ENTRE TEORIA E METODOLOGIA 
Palavras-chave: Jogos Escolares, Professores, Esporte, Inclusão 
Resumo: O presente texto objetiva apresentar as dificuldades e sugestões identificadas sobre e 
para realização dos Jogos Escolares do Paraná (JEP S) destinados aos alunos com deficiência 
(ACD S). A pesquisa e intervenção se inserem nos estudos sobre inclusão e políticas públicas do 
esporte escolar. A escolha da temática deu-se em razão de que o esporte, em todas as suas 
modalidades, é uma forma não só de aprimoramento físico-atlético, mas também uma dinâmica 
de integração e sociabilização potencializadores de modos de viver e ver o mundo inclusivo. O 
projeto de intervenção foi desenvolvido por meio de oficinas destinadas aos professores de 
Educação Física do Núcleo Regional de Apucarana participantes das últimas edições dos JEP S - 
ACD S. Como resultado, tem-se um conjunto de apontamentos voltados a uma reorganização dos 
Jogos para uma maior inclusão e condições objetivas de participação de todos os interessados. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
 

Título: JOGOS ESCOLARES E A INCLUSÃO: BENEFÍCIOS POSSÍVEIS DE UMA POLÍTICA 
PÚBLICA NO JEP s ACD s 
Tema: DIÁLOGOS ENTRE TEORIA E METODOLOGIA 
Palavras-chave: JOGOS ESCOLARES, INCLUSÃO DOS ALUNOS ACDS, ORGANIZAÇÃO DE 
EVENTOS, 
Resumo: Os Jogos Escolares do Paraná (JEP s) sempre promovem alegria e ensinamento aos 
estudantes. Alegria porque esporte é lazer, vida e diversão. E ensinamento porque esporte é 
aprendizado, disciplina e garra. Ou seja, valores que ajudarão as crianças e os adolescentes 
durante toda vida. Com o esporte os estudantes aprendem a lutar por seus objetivos, a trabalhar 
em equipe. Aprendem a lutar, a ganhar e a perder. No Paraná, a inclusão social dos estudantes 
da educação especial é garantida por meio de modalidades esportivas adaptadas pelas quais os 
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alunos podem apresentar à sociedade seus talentos e aptidões, bem como integrarem, 
socializarem e inserirem-se. Estes três verbos simbolizam a alma dos Jogos Escolares do Paraná 
como política pública e inclusão de ACD s (Alunos com Deficiência) na rede estadual de ensino. 
Além de descobrir novos talentos para o esporte, o objetivo dos Jogos Escolares é promover, por 
meio da prática esportiva, a integração e o intercâmbio dos alunos para ampliar as oportunidades 
de socialização e aquisição de hábitos saudáveis. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: RÓBSON COSTA CÔRREIA DA SILVA 
Orientador: Herrmann Vinícius de Oliveira Muller - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A Metodologia do Ensino de Xadrez como Instrumento de Melhoria do Aprendizado 
Tema: Diálogo entre Teoria e Metodologia 
Palavras-chave: Xadrez, Aprendizagem, Formação Humana, 
Resumo: Este artigo apresenta uma síntese sobre o projeto desenvolvido no Programa de 
Desenvolvimento Educacional - PDE, onde foi proposta uma nova possibilidade de trabalhar o 
xadrez para uma turma de 9º ano do Ensino Fundamental. Este novo enfoque visou ir além de 
ensinar o jogo pelo jogo, mas de resgatar alguns valores, auxiliar a aprendizagem e contribuir 
para a formação do aluno. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: RÓBSON COSTA CÔRREIA DA SILVA 
Orientador: Herrmann Vinícius de Oliveira Muller - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A Metodologia do Ensino de Xadrez como Instrumento de Melhoria do Aprendizado 
Tema: Diálogo entre Teoria e Metodologia 
Palavras-chave: Xadrez, Formação Humana, Ensino, Aprendizagem 
Resumo: Este projeto será trabalhado com alunos do 9º ano do ensino fundamental, e tem como 
foco principal a melhoria do aspecto cognitivo dos alunos. Entretanto, sabe-se também que o 
xadrez pode desenvolver outros valores éticos e morais, o saber ganhar e perder, do respeito às 
regras e as restrições que a mesma as impõe, enfim, fatores estes essenciais para a formação 
humana. 

 

Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: ROGER SILVA DE OLIVEIRA 
Orientador: VÂNIA DE FÁTIMA MATIAS DE SOUZA - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O uso das tecnologias aplicadas na motivação do processo de a prendizagem do xadrez 
Tema: TECNOLOGIA E SUAS LINGUAGENS NO ENSINO DA EDUCAÇÃO FÍSICA 
Palavras-chave: Educação Física Escolar, Tecnologias Educacionais, Motivação, Xadrez 
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Resumo: Acreditamos que o uso do computador pode estimular o conhecimento do xadrez pelo 
aluno e professor. Espera-se que a tecnologia possa trazer uma maior motivação por parte do 
aluno, favorecendo seu aprendizado. O objetivo será de analisar o impacto das tecnologias 
aplicadas no nível de motivação das aulas xadrez, por meio da Escala de Motivação para o 
Esporte. Este trabalho caracteriza-se como sendo do tipo descritivo. A amostra será composta por 
aproximadamente 20 alunos das turmas de treinamento esportivo de xadrez do Colégio de 
Aplicação Pedagógica de Maringá. Será utilizada a Escala de Motivação do Esporte, para 
identificar o nível de motivação dos alunos. Para análise dos dados será utilizado do teste de 
normalidade de Shapiro-Wilk e para comparação do nível de motivação entre o primeiro e o 
segundo questionário será utilizado o teste U de Mann Whitney para dados não normais e o teste 
t de Student para os dados normais. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: ROGER SILVA DE OLIVEIRA 
Orientador: VÂNIA DE FÁTIMA MATIAS DE SOUZA - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O uso das tecnologias aplicadas na motivação do processo de a prendizagem do xadrez 
Tema: TECNOLOGIA E SUAS LINGUAGENS NO ENSINO DA EDUCAÇÃO FÍSICA 
Palavras-chave: Educação Física Escolar, Tecnologias Educacionais, Motivação, Xadrez 
Resumo: Acreditamos que o uso do computador pode estimular o conhecimento do xadrez pelo 
aluno e professor. Espera-se que a tecnologia possa trazer uma maior motivação por parte do 
aluno, favorecendo seu aprendizado. O objetivo será de analisar o impacto das tecnologias 
aplicadas no nível de motivação das aulas xadrez, por meio da Escala de Motivação para o 
Esporte. Este trabalho caracteriza-se como sendo do tipo descritivo. A amostra será composta por 
aproximadamente 20 alunos das turmas de treinamento esportivo de xadrez do Colégio de 
Aplicação Pedagógica de Maringá. Será utilizada a Escala de Motivação do Esporte, para 
identificar o nível de motivação dos alunos. Para análise dos dados será utilizado do teste de 
normalidade de Shapiro-Wilk e para comparação do nível de motivação entre o primeiro e o 
segundo questionário será utilizado o teste U de Mann Whitney para dados não normais e o teste 
t de Student para os dados normais. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: ROSÂNGELA MENIN 
Orientador: SÉRGIO ROBERTO ABRAHÃO - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: OS BENEFÍCIOS DOS JOGOS E BRINCADEIRAS PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO 
DE JOVENS E ADULTOS 
Tema: Cultura Corporal: Pontes de Análise 
Palavras-chave: Jogos, Ludicidade, EJA 
Resumo: Esta Unidade Didática tem como principal objetivo potencializar e oportunizar vivências 
e experiências de Jogos e Brincadeiras, destacando a importância da realização de atividades 
lúdicas no contexto escolar, resgatando práticas que trazem benefícios para a formação dos 
educandos. Vivemos num mundo totalmente digital onde a modernização da atual sociedade faz 
com que busquemos alternativas para as aulas de Educação Física e o resgate dos Jogos e 
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Brincadeiras tem extraordinária importância na socialização, criatividade, e aceitação das regras. 
As pessoas tornaram-se dependentes de aparelhos eletrônicos esquecendo que brincar é coisa 
séria. Além do entretenimento, o brincar possibilita aperfeiçoar a habilidade motora e se for feita 
em grupo ensina princípios de cooperação e a compartilhar, liderar e diversificar. Para tanto se faz 
necessário desenvolver aulas prazerosas que levem os alunos a terem maior concentração e 
raciocínio, melhorando a sua aprendizagem em todas as disciplinas. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: ROSÂNGELA MENIN 
Orientador: SÉRGIO ROBERTO ABRAHÃO - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: OS BENEFÍCIOS DOS JOGOS E BRINCADEIRAS PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO 
DE JOVENS E ADULTOS 
Tema: Cultura Corporal: Pontes de Análise 
Palavras-chave: Jogos, Ludicidade, EJA 
Resumo: Este trabalho visou mostrar a importância da ludicidade através dos jogos e 
Brincadeiras para os educandos da Educação de Jovens e Adultos, que são, na grande maioria, 
trabalhadores que chegam à sala de aula exaustos e com alto nível de estresse. Buscando focar 
no lúdico e com a finalidade de oferecer ao educando um espaço atrativo, prazeroso e 
necessário, sempre fazendo menção ao prazer, ao divertimento e a alegria, pois Brincar é coisa 
séria. Considerando ainda o conhecimento que o educando da EJA possui, houve uma troca 
significativa com o professor. Contudo, a pretensão deste trabalho foi demonstrar o valor dos 
Jogos e Brincadeiras no contexto educacional. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: ROSÂNGELA TASCA 
Orientador: SÉRGIO ROBERTO ABRAHÃO - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A Contribuição da Educação Física na promoção de um estilo de vida ativo e saudavel na 
Educação de Jovens e Adultos 
Tema: Cultura Corporal: Pontes de Análise 
Palavras-chave: Atividade Física, Estilo de vida, EJA, Saúde 
Resumo: A literatura tem mostrado que a escola, a disciplina e o professor de Educação Física, 
contribuem como interventores na orientação para um estilo de vida que diminua a incidência de 
doenças crônico-degenerativas e aumente a expectativa de vida. Nesta perspectiva, passou a ser 
entendida como um fator relevante que contribui no sentido de prevenir, educar e informar nas 
decisões concernentes aos cuidados com os hábitos promotores da saúde. O presente estudo 
tem como objetivo verificar a contribuição da Educação Física na prevenção e promoção de um 
estilo de vida saudável, numa escola de jovens e adultos. Pretende-se desenvolver estratégias de 
intervenção, que dinamizem as práticas pedagógicas, pautando-se em fatores que despertem a 
motivação no âmbito da mudança ou da manutenção da saúde e, dessa forma, auxiliar o 
educando a construir um conhecimento crítico que estimule a busca de hábitos que garantam 
uma melhor qualidade de vida. 
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Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: ROSÂNGELA TASCA 
Orientador: SÉRGIO ROBERTO ABRAHÃO - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A CONTRIBUIÇÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA NA PROMOÇÃO DE UM ESTILO DE VIDA 
SAUDÁVEL 
Tema: Cultura Corporal: Pontes de Análise 
Palavras-chave: Atividade Física, Estilo de vida, EJA, Saúde, 
Resumo: O presente artigo procura analisar e relatar os resultados do processo de 
implementação e intervenção, cujo objetivo foi verificar a contribuição da disciplina de Educação 
Física na adoção de um estilo de vida saudável. A amostra foi constituída por 37 educandos do 
Ensino Médio, de ambos os sexos, com idade entre 18 e 53 anos, matriculados no Centro 
Estadual de Educação Básica de Jovens e Adultos - CEEBJA CIC -, na cidade de Curitiba, 
Paraná. Para verificar a influência da Educação Física, foi utilizado um questionário com seis 
perguntas fechadas, elaborado pela autora, com base em questionários similares. Os resultados 
mostraram que os educandos consideram as aulas importantes e apontaram a promoção da 
saúde como um benefício proporcionado pela disciplina. Durante e após a implementação do 
projeto, foi possível perceber a contribuição da disciplina no processo de informar e orientar sobre 
os comportamentos preventivos, no âmbito da mudança ou da manutenção da saúde e, auxiliar o 
educando a construir um conhecimento crítico que estimule a busca de hábitos que garantam 
uma melhor qualidade de vida. 

 

Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: ROSELI MOREIRA 
Orientador: Orlando Mendes Fogaça Junior - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Os Jogos e as Brincadeiras como Conteúdo da Disciplina de Educação Física: um 
Resgate Cultural 
Tema: CULTURA CORPORAL: PONTES DE ANÁLISE 
Palavras-chave: Jogos, brincadeiras, aprendizado, resgate cultural, 
Resumo: Este artigo objetivou-se por proporcionar aos alunos um estudo, compreensão e 
vivência de jogos e brincadeiras tradicionais para que possam constituir-se como aprendizagem 
de um saber específico da disciplina de Educação Física. 

 

Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: ROSELI MOREIRA 
Orientador: Orlando Mendes Fogaça Junior - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Os Jogos e as Brincadeiras como Conteúdo da Disciplina de Educação Física: um 
Resgate Cultural 
Tema: CULTURA CORPORAL: PONTES DE ANÁLISE 
Palavras-chave: Jogos, brincadeiras, aprendizado, resgate cultural, 
Resumo: O presente projeto de intervenção pedagógica aborda sobre jogos e brincadeiras na 
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disciplina de Educação Física atendendo uma das exigências do Programa de Desenvolvimento 
Educacional, PDE. Será aplicado com os alunos do curso de Formação de docentes do Colégio 
Estadual Érico Veríssimo. Ensino Fundamental, Médio, Normal e Profissional de Faxinal (PR). 
Objetiva-se por meio deste projeto proporcionar aos alunos um estudo, compreensão e vivência 
de jogos e brincadeiras tradicionais para que possam constituir-se como aprendizagem de um 
saber específico da disciplina de Educação Física. Para atingir esses objetivos será proposta uma 
série de atividades práticas e conceituais, utilizando-se dos recursos disponíveis, como: sala de 
aula, quadro de giz, TV Pen Drive, vídeos, fotos, desenhos, biblioteca, laboratório de Informática, 
quadra esportiva e pátio escolar, Resgatando um jogo tradicional, por exemplo: peteca, pesquisar 
sua origem, confeccionar em vários tipos, jogar aplicando regras e adaptando variadas maneiras 
de jogar e realizando competições e sistematizar todas as informações obtidas em textos 
orientativos, vídeos, fotos, desenhos, tabelas, gráficos e outros recursos, para compor o caderno 
didático. Esse projeto baseia-se em pesquisa bibliográfica em livros, revistas, periódicos, 
cadernos temáticos que tratam sobre o assunto, considerando que esse servirá de base para 
atividades posteriores associadas ao PDE tais como produção didática, oferta do GTR e o artigo 
final. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: ROSÉLIA GOMES DA SILVA 
Orientador: Christine Vargas Lima - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Intervenção Educativa com os Jogos Cooperativos entre alunos do Ensino Fundamental 
Tema: DIÁLOGOS ENTRE TEORIA E METODOLOGIA 
Palavras-chave: Jogos Cooperativos, Práticas pedagógicas, Relações humanas, Integração, 
Resumo: Este artigo é resultado da implementação da Produção Didático Pedagógica, 
desenvolvida durante o Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), no primeiro semestre 
2017. A implementação teve por objetivo o desenvolvimento de possibilidades pedagógicas para 
a integração entre os alunos do 8º ano por meio dos Jogos Cooperativos. O espaço escolar é 
compreendido como ambiente propício para o estabelecimento das relações interpessoais. Desta 
observação decorre a preocupação em contribuir com a construção coletiva do conhecimento com 
novas possibilidades pedagógicas, os Jogos Cooperativos. Tais práticas são fundamentais para o 
estímulo do desenvolvimento da autoestima, confiança, cooperação e o espaço escolar 
apresentam ambiente fértil para essas novas vivências cooperativas, valores essenciais para a 
vida em comunidade. Nesse sentido é fundamental propor atividades que promovam a 
cooperação e também despertem para o desenvolvimento das competências para a melhoria da 
qualidade de vida e das relações humanas. Logo questiona-se: Os Jogos Cooperativos 
possibilitam a integração entre os alunos? As estratégias de ação da Unidade Didática 
compreendem a aplicação de um questionário aos alunos para investigar a concepção que os 
mesmos têm sobre os Jogos Cooperativos e também sobre o aproveitamento das atividades 
pedagógicas desenvolvidas. Considera-se este estudo como uma pesquisa-ação de abordagem 
qualitativa com o objetivo de desenvolver atividades com Jogos Cooperativos como possibilidades 
e alternativas para o desenvolvimento integral dos alunos do 8º ano. Este estudo é significativo, 
pois oferece a oportunidade de conhecer mais sobre os Jogos Cooperativos e desenvolver as 
aulas com mais segurança. 

 

 
 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_edfis_unicentro_roseliagomesdasilva.pdf


Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: ROSÉLIA GOMES DA SILVA 
Orientador: Christine Vargas Lima - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Intervenção Educativa com os Jogos Cooperativos entre alunos do Ensino Fundamental 
Tema: DIÁLOGOS ENTRE TEORIA E METODOLOGIA 
Palavras-chave: Jogos Cooperativos, práticas pedagógicas, relações humanas, integração 
Resumo: O espaço escolar é compreendido como ambiente propício para o estabelecimento de 
vínculo nas relações interpessoais. Desta observação decorre a preocupação em contribuir com a 
descoberta e construção coletiva do conhecimento com novas possibilidades pedagógicas, os 
Jogos Cooperativos. Tais práticas são fundamentais para o estímulo do desenvolvimento da auto 
estima, confiança, cooperação e o espaço escolar apresenta ambiente fértil para essas novas 
vivências cooperativas, valores essenciais para a vida em comunidade. Nesse sentido é 
fundamental propor atividades que promovam a cooperação e também despertem para o 
desenvolvimento das competências para a melhoria da qualidade de vida e das relações 
humanas. Logo questiona-se: Os Jogos Cooperativos possibilitam a integração entre os alunos? 
As estratégias de ação da Unidade Didática compreendem a aplicação de um questionário aos 
alunos para investigar a concepção que os mesmos têm sobre os Jogos Cooperativos e também 
sobre o aproveitamento das atividades pedagógicas desenvolvidas. Considera-se este estudo 
como uma pesquisa-ação de abordagem qualitativa com o objetivo de desenvolver atividades com 
Jogos Cooperativos como possibilidades e alternativas para o desenvolvimento integral dos 
alunos do 8º ano. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: ROSIMAR LIMA 
Orientador: Orlando Mendes Fogaça Junior - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: ALIMENTO SAUDÁVEL, VIDA EQUILIBRADA: PRESSUPOSTO DO EIXO 
ARTICULADOR DA CULTURA CORPORAL E SAÚDE 
Tema: CULTURA CORPORAL: PONTES DE ANÁLISE 
Palavras-chave: Atividade Física, Alimentos Saudáveis, Qualidade de Vida, 
Resumo: Este trabalho, que se insere no Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE)-
SEED/UEL, tem como temática o estudo dos hábitos alimentares dos alunos do Ensino Médio 
Noturno do Colégio Estadual Prof.ª Nadir Mendes Montanha, do município de Arapongas - PR. 
Propondo uma intervenção de ensino que contribua para uma mudança nos hábitos alimentares 
desses escolares, bem como da aquisição da prática regular de atividades físicas como forma de 
promoção na melhora da qualidade de vida. Para isso, será aplicado um questionário para análise 
dos hábitos alimentares e do estilo de vida no tocante à prática de atividades físicas. Com base 
nos resultados, iremos propor uma dieta equilibrada e um programa de exercícios de fácil 
execução para esses escolares, auxiliando os mesmos na mudança no estilo de vida e na 
melhora da qualidade de vida. Para que a intervenção seja significativa, serão realizadas 
atividades diversificadas sendo de forma prática e teórica. 
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Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: ROSIMAR LIMA 
Orientador: Orlando Mendes Fogaça Junior - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: ALIMENTO SAUDÁVEL, VIDA EQUILIBRADA: PRESSUPOSTO DO EIXO 
ARTICULADOR DA CULTURA CORPORAL E SAÚDE 
Tema: CULTURA CORPORAL: PONTES DE ANÁLISE 
Palavras-chave: Atividade Física, Alimentos Saudáveis, Qualidade de Vida, Educação Física, 
Resumo: O presente artigo é parte integrante das atividades do Programa de Desenvolvimento 
Educacional da Secretaria de Estado da Educação do Paraná (PDE/PR). As ações foram 
implementadas junto aos Escolares do Ensino Médio Noturno do Colégio Estadual Professora 
Nadir Mendes Montanha da cidade de Arapongas-Paraná, tendo como objetivo proporcionar aos 
referidos escolares conhecimentos relacionados à Alimentação Saudável e Atividade Física, como 
uma proposta de prevenção de doenças crônicas degenerativas não transmissíveis e da melhora 
na qualidade de vida dos mesmos. Para o desenvolvimento da implementação pedagógica, foram 
utilizados encaminhamentos metodológicos teóricos e práticos e recursos como: recursos 
audiovisuais, textos, vídeos, imagens entre outros. Paralelo às intervenções o tema foi abordado 
também junto aos Professores da Rede Estadual no GTR-Grupo de Trabalho em Rede. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: SAINT CLAIR SANTOS 
Orientador: Verônica Volski - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Esportes de raquetes: uma proposta metodológica para a formação pedagógica e social 
de alunos da Educação no Campo 
Tema: Cultura Corporal: Pontes de Análise. 
Palavras-chave: Esportes de raquete, Pedagogia do Esporte, Escola do campo, 
Resumo: A escola enquanto formadora integral do individuo deve propiciar ao estudante o seu 
desenvolvimento global buscando recursos para que esta ação ocorra. Por isso é papel da escola, 
para com esta pessoa, contribuir com a possibilidade do mesmo em entrar em contato com 
informações tanto na área acadêmica como na formação humana. Assim sendo as disciplinas 
escolares, como a Educação Física, deve propiciar a estas pessoas a efetivação deste processo 
escolar. Para isso um dos recursos didáticos utilizados seria o esporte escolar, o qual apresenta 
uma serie de benefícios para quem o pratica. Desta forma os esportes escolhidos para a 
implementação no Colégio Estadual do Campo Bela Vista - EFM será o Tênis de Campo, Tênis 
de Mesa e Badminton, pois além de contribuir para vários aspectos motores e cognitivos nos 
nossos educandos, ainda por se tratar de modalidades praticadas individualmente ou em duplas 
elas vem de encontro com a particularidade deste Colégio do Campo que é o baixo número de 
alunos por turma. Portanto o objetivo desta implementação pedagógica é elaborar, aplicar e 
avaliar uma proposta de trabalho com esportes de raquete para a formação pedagógica e social 
de alunos da Educação do Campo. Ressalta-se que a metodologia desenvolvida terá uma 
abordagem qualitativa, de natureza aplicada e o seu procedimento será pesquisa-ação. 
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Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: SAINT CLAIR SANTOS 
Orientador: Verônica Volski - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Esportes de raquetes: uma proposta metodológica para a formação pedagógica e social 
de alunos da Educação no Campo 
Tema: Cultura Corporal: Pontes de Análise. 
Palavras-chave: Esportes de raquete, Pedagogia do Esporte, Escola do Campo, 
Resumo: A escola enquanto formadora integral do indivíduo deve propiciar ao estudante o seu 
desenvolvimento global, buscando recursos para que esta ação ocorra. Por isso é papel da 
escola, para com esta pessoa, contribuir com a possibilidade do mesmo em entrar em contato 
com informações tanto na área acadêmica como na formação humana. Assim sendo as 
disciplinas escolares, como a Educação Física, devem propiciar a estas pessoas a efetivação 
deste processo escolar. Para isso, um dos recursos didáticos utilizados seria o esporte, o qual 
apresenta uma série de benefícios para quem o pratica. Desta forma, os esportes escolhidos para 
a implementação no Colégio Estadual do Campo Bela Vista - EFM serão o Tênis de Campo, 
Tênis de Mesa e Badminton, pois além de contribuir para vários aspectos motores e cognitivos 
nos educandos, por se tratar de modalidades praticadas individualmente ou em duplas, elas vem 
de encontro com a particularidade de alguns Colégios do Campo, onde é baixo número de alunos 
por turma. Portanto, o objetivo deste trabalho pedagógico foi elaborar, aplicar e avaliar uma 
proposta de trabalho com esportes de raquete para a formação pedagógica e social de alunos da 
Educação do Campo. Ressalta-se que a metodologia desenvolvida teve abordagem qualitativa e 
o seu procedimento foi a pesquisa-ação. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: SANDRA MARA CARDOSO 
Orientador: WILSON RINALDI - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Hábitos alimentares e atividade física: ensinando para a vida 
Tema: Cultura Corporal de Movimento: Saúde 
Palavras-chave: Escola, Educação Física, Saúde, Alimentação e Obesidade, 
Resumo: A obesidade é considerada uma doença contemporânea. Entretanto, foram nos últimos 
anos que se verificaram dimensões alarmantes, pois esse problema que adoestava quase que 
exclusivamente os adultos, hoje também ocorrem na infância e na adolescência com maior 
frequência. Tal fato ocorreu porque crianças e adolescentes tornaram-se cada vez mais 
sedentárias e por passarem a alimentarem-se inadequadamente. Neste sentido, foi de objetivo 
deste artigo, analisar o impacto de um programa de atividades, tanto práticas como teóricas, na 
vida diária dos adolescentes que cursavam o 3ºano do Ensino Médio noturno, do Colégio 
Estadual Márcia Vaz Tostes de Abreu, do município de São Jorge do Ivaí-Pr. Utilizaram-se 
estratégias para identificar e trabalhar com hábitos de vida saudável com o intuito de favorecer 
comportamentos relacionados à prevenção da obesidade na adolescência. Buscou-se possibilitar 
subsídios aos alunos para que pudessem estabelecer relações com o seu cotidiano e com 
possíveis consequências em suas vidas. E como resultado, pode perceber pelas aulas 
trabalhadas e pelos dados coletados que os alunos obtiveram subsídios, tanto teórico como 
prático, para que os mesmos pudessem compreender que mudanças eram necessárias, com 
relação aos seus hábitos de vida. Assim sendo este artigo apresenta, primeiramente, uma 
pesquisa bibliográfica com relação ao tema e, posteriormente, segue a apresentação e análise 
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dos dados coletados na implementação do Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE, no 
referido colégio estadual. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: SANDRA MARA CARDOSO 
Orientador: WILSON RINALDI - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: CONTRIBUIÇÃO DA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS, 
POR MEIO DO ENSINO DA PRÁTICA REGULAR DE ATIVIDADE FÍSICA E DE UMA 
ALIMENTAÇÃO BALANCEADA NA PREVENÇÃO DA OBESIDADE 
Tema: Cultura Corporal de Movimento: Saúde 
Palavras-chave: Escola, Educação Física, Saúde Alimentação e Obesidade, 
Resumo: O presente material tem por função tornar prático o projeto elaborado pelo professor 
PDE do ano de 2016, servindo assim, como estratégia para a sua Intervenção Pedagógica no 
Colégio Estadual Márcia Vaz Tostes de Abreu - Ensino Fundamental e Médio, para o 3º ano 
noturno, Turma B, no município de São Jorge do Ivaí - Pr. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: SERGIO RODRIGUES DA SILVA 
Orientador: Marilene Cesário - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Do xadrez à construção do conhecimento 
Tema: Diálogos entre Teoria e Metodologia. 
Palavras-chave: Educação Física, jogo de xadrez, formação humana, estratégia pedagógica, 
Resumo: O estudo do jogo de xadrez no contexto escolar e fora deste tem fascinado muitos 
pesquisadores que se dispõem a investigar seus benefícios cognitivos. Enquanto conteúdo da 
Educação Física, este jogo, abre inúmeras possibilidades de aprendizado pelo aspecto lúdico, 
pois as crianças brincam e expressam uma série de sentimentos e fatos que vivenciam. O jogo de 
xadrez contribui significativamente para o desenvolvimento cognitivo dos alunos, pois é um 
excelente recurso para possibilitar o desenvolvimento de habilidades, inculcar valores, trabalhar o 
planejamento de estratégias, a atenção, a percepção de mundo entre outras. O objetivo desta 
Unidade Didática é utilizar o jogo de xadrez como estratégia pedagógica no desenvolvimento 
humano dos alunos. Assim, os conteúdos dessa Unidade Didática possibilitam a prática do jogo 
de xadrez na escola como forma de desenvolvimento do conhecimento e de interações sociais 
dos alunos. 

 

Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: SÉRGIO RODRIGUES DA SILVA 
Orientador: Marilene Cesário - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
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Título: XADREZ: CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO FÍSICA 
Tema: Diálogos entre Teoria e Metodologia 
Palavras-chave: Jogo de xadrez, formação humana, estratégia pedagógica, Educação Física, 
Resumo: O estudo do jogo de xadrez no contexto escolar e fora deste tem fascinado muitos 
pesquisadores que se dispõem a investigar seus benefícios cognitivos. Enquanto conteúdo da 
Educação Física, este jogo, abre inúmeras possibilidades de aprendizado pelo aspecto lúdico, 
pois as crianças brincam e expressam uma série de sentimentos e fatos que vivenciam. O artigo 
apresenta o relato de uma experiência realizada com alunos do oitavo ano do ensino 
fundamental, de uma escola pública, tendo como objetivo geral propor o jogo de xadrez como 
estratégia metodológica para as aulas de Educação Física. E como objetivos específicos: 
identificar as contribuições do jogo de xadrez para a formação humana do aluno; sistematizar o 
conteúdo do jogo de xadrez para ser ensinado na escola; desenvolver nos estudantes, 
habilidades por meio da prática do jogo, na resolução de situações-problema e conflitos; organizar 
um torneio interescolar do jogo de xadrez. Por intermédio desta pesquisa, constatamos que o jogo 
de xadrez tem contribuído significativamente para o desenvolvimento cognitivo dos estudantes, 
pois é um excelente recurso para inculcar valores, melhorar a concentração e o raciocínio, 
trabalhar o planejamento de estratégias, a atenção, a percepção de mundo, entre outros. Por fim, 
sistematizamos o conteúdo do jogo de xadrez para ser ensinado na escola organizando um 
torneio interescolar, registrando por meio de questionários, as contribuições observadas no 
desenvolvimento dos objetivos do projeto, pois acreditamos que além de contribuir com 
divulgação dos resultados verificados, servirá também, de apoio para futuras pesquisas sobre 
esse fascinante jogo. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: SILVANA FRANZON MOSCONI 
Orientador: Alfredo César Antunes - IES: UEPG 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: 'CONSCIÊNCIA CORPORAL: COMPREENDER PARA APRENDER' A 
PSICOMOTRICIDADE E A CONSCIÊNCIA CORPORAL DO EDUCANDO COM DEFICIÊNCIA 
INTELECTUAL 
Tema: A Articulação entre Fundamentação Teórica e Propostas de Aula 
Palavras-chave: Consciência Corporal, Psicomotricidade, Deficiente Intelectual 
Resumo: Partindo do pressuposto que todo indivíduo precisa descobrir seu corpo e tomar 
consciência de seus movimentos, o presente estudo tem por finalidade desenvolver atividades 
psicomotoras para educandos com Deficiência Intelectual nas aulas de Educação Física. Através 
deste trabalho almejamos construir e executar um programa com atividades lúdicas, voltadas à 
consciência corporal, por meio de conteúdos estruturantes e atividades psicomotoras, partindo de 
dados coletados em avaliação realizada, esperando assim, poder contribuir para a melhora da 
consciência corporal, das habilidades motoras e do desempenho escolar do educando. 

 

Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: SILVANA FRANZON MOSCONI 
Orientador: Alfredo César Antunes - IES: UEPG 
 
Etapa: Artigo 
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Título: Consciência Corporal: Compreender para Aprender - a Importância da Psicomotricidade 
no Desenvolvimento do Educando com Deficiência Intelectual 
Tema: Educação Física 
Palavras-chave: Consciência Corporal - Psicomotricidade - Deficiente Intelectual 
Resumo: Partindo do pressuposto que todo o indivíduo precisa descobrir seu corpo e tomar 
consciência de seus movimentos, o presente estudo tem por finalidade desenvolver atividades 
psicomotoras para educandos com deficiência intelectual nas aulas de educação física. Através 
deste trabalho visamos construir e executar um programa com atividades lúdicas, voltadas à 
consciência corporal, por meio de conteúdos estruturantes e atividades psicomotoras, partindo de 
dados coletados em avaliação realizada. Esperamos assim, poder contribuir para a consciência 
corporal, habilidades motoras e desempenho escolar do educando. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: SILVANA STOFEL GOMES 
Orientador: Oldemar Mazzardo Jr. - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Jogos pré-desportivos como ferramenta para o desenvolvimento das habilidades motoras 
fundamentais dos alunos 
Tema: Diálogo entre Teoria e Metodologia 
Palavras-chave: jogos pré-desportivos, habilidade motora fundamenta, teste motor 
Resumo: O objetivo deste Projeto de Intervenção Pedagógica é verificar o efeito dos jogos pré-
desportivos no aprimoramento das habilidades motoras fundamentais. A temática a ser estudada 
parte da experiência empírica nas aulas de Educação Física do 6° ano do ensino fundamental, 
onde os alunos apresentaram dificuldades de desempenho em jogos pré-desportivos propostos 
nas aulas no decorrer do ano de 2014. Foi possível observar dificuldades dos alunos no 
desenvolvimento de atividades que envolvem andar, correr, saltar, galopar, arremessar e rebater. 
Medir os níveis de habilidades motoras fundamentais a partir de um diagnóstico prévio através de 
aplicação do teste motor FG-COMPASS dos alunos que se encontram na faixa de idade de 10 a 
11 ano no decorrer do ano, antes e após desenvolver a intervenção pedagógica. Na intervenção 
pedagógica será desenvolvido nas aulas de Educação Física atividades de jogos pré-desportivos 
que envolvem movimentos das habilidades motoras fundamentais, verificar o efeito destes jogos 
no aprimoramento das habilidade motoras fundamentais e comparar os níveis de habilidades 
motoras entre os sexos. Proporcionar experiência motora nas aulas de Educação Física, pois o 
ambiente e as condições de vida atuais tornam difícil para muitas crianças adquirirem 
experiências motoras. A falta de movimento pode não só levar a um restringir do corpo e do 
desenvolvimento motor, como também, influenciar aspectos da personalidade como a percepção, 
a cognição, o discurso, as emoções, e o comportamento social. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: SILVANA STOFEL GOMES 
Orientador: Oldemar Mazzardo Jr. - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Jogos pré-desportivos como ferramenta para o desenvolvimento das habilidades motoras 
fundamentais 
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Tema: Diálogo entre Teoria e Metodologia 
Palavras-chave: jogos pré-desportivos, habilidade motora fundamental, teste motor 
Resumo: O presente estudo teve como objetivo verificar a influência dos jogos pré-desportivos no 
desenvolvimento de habilidades motoras fundamentais em alunos do 6° ano do Colégio Estadual 
Padre Anchieta. Este estudo de delineamento quase experimental foi conduzido em três etapas: 
pré-teste, intervenção de 11 semanas e pós-teste. As habilidades motoras foram avaliadas 
através do teste FG-COMPASS, um teste de habilidades motoras fundamentais que avalia 8 
habilidades motoras (3 locomotoras e 5 manipulativas). O teste foi aplicado duas vezes, antes e 
após a intervenção pedagógica em alunos que se encontravam na faixa de idade de 10 a 11 
anos. A intervenção pedagógica foi desenvolvida nas aulas de Educação Física, sendo atividades 
de jogos pré-desportivos descritas na Produção Didático-Pedagógica. As atividades 
contemplavam as habilidades motoras fundamentais que foram avaliadas no teste motor FG-
Compass. Os resultados mostraram diferença significativa no desempenho do grupo de 
intervenção antes e após a prática dos jogos pré-desportivos. Concluiu-se que a intervenção foi 
efetiva e que os jogos pré-desportivos podem ser utilizados como ferramenta para melhorar as 
habilidades motoras de crianças de 10 e 11 anos de idade. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: SILVANA TICIANI DA SILVA BOELTER 
Orientador: ADELAR APARECIDO SAMPAIO - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O USO DE JOGOS DE ORIGEM AFRICANA E AFRODESCENDENTES COMO 
ESTRATÉGIA PEDAGÓGICA NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: Diversidade, Jogos, Cultura Africana e Afro-Brasileira, 
Resumo: No atual momento histórico muito se discute princípios fundamentais, direitos humanos, 
direito à diferença e o respeito à diversidade em busca da cidadania. E, é este o caminho que se 
trilha em busca da compreensão da implantação da Lei Nº 11.645, de 10 de março de 2008, que 
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de 
ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Objetiva-se 
criar um ambiente favorável, aonde o aluno possa a compreender o processo de aprendizagem 
de maneira prazerosa, buscando a individualidade, e relacionando com maior facilidade com o do 
cotidiano social. O homem busca inovações, e a cada dia que passa, vemos o quanto isso 
contribuiu para a evolução da humanidade. Em nossas salas de aulas, nos defrontamos com 
diferenças relacionadas a níveis sociais, cultura, raça, religião, etc. E diante de tanta tecnologia, 
acessível à maioria da população, muitas vezes um quadro de giz e saliva, não conseguem atrair 
a atenção dos alunos. É necessário diversificar as metodologias de ensino, buscando resgatar o 
interesse e o gosto dos alunos pelo aprender. Frente a tantas ferramentas inovadoras na 
educação, o professor ainda se depara com dificuldades em sala de aula, em relação à motivação 
dos alunos para a aprendizagem. Nesse contexto, pode-se incluir o uso de jogos educativos com 
finalidades pedagógicas, pois, promovem situações de ensino-aprendizagem, a construção do 
saber, inserindo atividades lúdicas e prazerosas, ampliando a capacidade de atuação intensa e 
motivadora. 

 

Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: SILVANA TICIANI DA SILVA BOELTER 
Orientador: ADELAR APARECIDO SAMPAIO - IES: UNIOESTE 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O USO DE JOGOS DE ORIGEM AFRICANA E AFRODESCENDENTES COMO 
ESTRATÉGIA PEDAGÓGICA NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: Diversidade, Jogos, Cultura Africana e Afro-Brasileira 
Resumo: No atual momento histórico muito se discute princípios fundamentais, direitos humanos, 
direito à diferença e o respeito à diversidade em busca da cidadania. E, é este o caminho que se 
trilha em busca da compreensão da implantação da Lei Nº 11.645, de 10 de março de 2008, que 
altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela Lei no 10.639, de 9 de janeiro 
de 2003, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo 
oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e 
Indígena. O homem busca inovações sempre, e a cada dia que passa, vemos o quanto isso 
contribuiu para a evolução da humanidade. No universo de nossas salas de aulas, nos 
defrontamos com diferenças relacionadas a níveis sociais, cultura, raça, religião, etc. E diante de 
tanta tecnologia, acessível à maioria da população, muitas vezes um quadro de giz e saliva, não 
conseguem atrair a atenção de nossos alunos. É necessário, então, diversificarmos nossas 
metodologias de ensino, sempre em busca de resgatarmos o interesse e o gosto de nossos 
alunos pelo aprender. Mesmo frente a tantas ferramentas inovadoras no âmbito da educação, tais 
como: a admissão da informática, a utilização de multimídias, o intercâmbio via internet, etc., tão 
importantes e em crescimento hoje, o educador ainda se depara com dificuldades em sala de 
aula, especialmente em relação à motivação dos alunos para a aprendizagem. Nesse contexto, 
pode-se incluir o uso de jogos educativos com finalidades pedagógicas e construção do saber. 

 

Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: SILVÂNIA SCHMITZ 
Orientador: Thiago Emanuel Medeiros - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Percepção de competências em adolescentes praticantes de voleibol em duas situações 
de aprendizagem 
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos da Educação Física Escolar 
Palavras-chave: Treinamento, Mini voleibol, Competência atlética 
Resumo: A percepção de competência atlética é vista na agilidade, habilidade e pré disposição 
para a atividade física e motora, do alunos, quando ela é reconhecida pelo estudante que percebe 
possuir a percepção de competência atlética, torna-se natural a sua prática em diferentes 
modalidades esportivas, e com isso pode-se estimular para que o aluno se sobressaia em uma 
que lhe dê mais prazer, sem que o exercício seja uma obrigação, mas sim uma forma agradável 
de praticar uma atividade. O Mini vôlei é um método de ensino simplificado e adaptado ao estágio 
de desenvolvimento em que se encontra a criança. Busca facilitar o aprendizado do voleibol, 
reduzindo as ações complexas que são características da modalidade a gestos mais simples, 
fazendo com que a criança se afeiçoe mais rapidamente ao esporte Ao praticar diferentes 
modalidades esportivas, os adolescentes desenvolvem a percepção de competência atlética. A 
agilidade, habilidade e pré disposição para a atividade física e motora, é reconhecida pelo 
estudante que percebe possuir a percepção de competência atlética, e com isso estimula a sua 
prática, aperfeiçoando para tornar-se um atleta capaz de praticar diversas modalidades e 
consequentemente sobressair-se em uma que lhe dê mais prazer, sem que o exercício seja uma 
obrigação, mas sim uma forma agradável de praticar uma atividade. Esse projeto de pesquisa 
caracteriza-se como um estudo descritivo-comparativo, o qual buscará verificar a percepção de 
competência atlética de alunos envolvidos em duas situações de aprendizagem do voleibol.
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Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: SILVÂNIA SCHMITZ 
Orientador: Thiago Emanuel Medeiros - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O APRENDIZADO DO VOLEIBOL EM DUAS SITUAÇÕES DE ENSINO: MINI VOLEIBOL 
E TRADICIONAL 
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos da Educação Física Escolar 
Palavras-chave: Treinamento, Minivoleibol, Voleibol tradicional 
Resumo: O aprendizado através do voleibol é observado na agilidade, habilidades e pré-
disposição para a atividade física e motora dos alunos. Quando ela é reconhecida pelo estudante 
o qual percebe possuir a habilidades, torna-se natural a sua prática em diferentes modalidades 
esportivas, e com isso pode-se estimular para que o mesmo se sobressaia em uma que lhe dê 
mais prazer, sem que a atividade seja uma obrigação, mas sim uma forma agradável de prática. 
Os resultados do presente estudo foram destacados através de duas etapas, uma etapa com o 
grupo 1 através do desempenho utilizando as técnicas esportivas de voleibol com os 
fundamentos, toque, manchete, saque e ataque. A segunda etapa com o grupo 2 utilizando a 
metodologia do minivoleibol. Percebeu-se que a maioria das alunas não tinha ainda uma grande 
vivência com o esporte voleibol ou a prática do minivoleibol até o presente momento, conhecendo 
pouco dos fundamentos como toque, manchete, saque, bloqueio e ataque, mas todas tem muita 
vontade em apreender melhor esta modalidade esportiva, porque apreciam muito esta prática. 
Utilizando esta metodologia do Minivoleibol foi possível desenvolver o trabalho em grupo, unindo 
os alunos mais fortes e mais fracos. Desta forma contribuiu satisfatoriamente para no processo de 
aprendizagem dos alunos iniciantes no minivoleibol inclusive preparando para o voleibol 
tradicional. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: SÍLVIA CARLA FERREIRA GOMES 
Orientador: WILSON RINALDI - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O conhecimento e o uso de suplementos alimentares por jovens escolares 
Tema: Cultura corporal- Pontes de análise 
Palavras-chave: suplementos alimentares, escola, jovens, adolescentes, ensino médio 
Resumo: O objetivo desse estudo foi propor atividades que propiciassem a reflexão critica dos 
jovens e adolescentes, praticantes ou não de atividade física, sobre o conhecimento e uso dos 
suplementos alimentares. O estudo foi dividido em cinco partes, referentes ao breve histórico 
sobre os suplementos alimentares, o que são e a classificação dos suplementos alimentares, os 
suplementos alimentares e a atividade física, a influência da mídia no corpo do adolescente e os 
riscos da suplementação inadequada e a indução ao uso de anabolizantes. A intervenção ocorreu 
durante as aulas de educação física com todos os alunos do 1º ano do Ensino Médio, de ambos 
os sexos, do Colégio Estadual Jardim Universitário, da cidade Sarandi-Pr, com média de idade de 
15 anos. Houve aplicação de questionário, participação das manhãs de leitura, rodas de 
conversa, palestras, seminários e confecção de panfletos explicativos. Os resultados 
demostraram, como um dado bem relevante, que inicialmente quase todos os alunos afirmaram 
que os suplementos não causavam nenhum efeito colateral e já no segundo momento pode-se 
observar que a grande maioria dos alunos mudou de opinião e afirmaram que concordavam que 
os suplementos alimentares podem ocasionar efeitos colaterais, podendo-se notar que as rodas 
de conversa, textos e vídeos explicativos podem ter surtido algum efeito na opinião dos alunos, 
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em relação ao conhecimento e ao uso consciente. Concluiu-se que tratar das questões dos 
suplementos alimentares na escola foi fundamental para o conhecimento dos alunos, pois é algo 
que está presente no dia a dia. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: SÍLVIA CARLA FERREIRA GOMES 
Orientador: WILSON RINALDI - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O conhecimento e o uso de suplementos alimentares por jovens escolares praticantes de 
atividade física 
Tema: Cultura corporal- Pontes de análise 
Palavras-chave: Educação, Educação Física, Suplementos Alimentares, Atividade Física, 
Adolescentes 
Resumo: Os suplementos alimentares são amplamente divulgados e vendidos na Internet, 
televisão e academias pelo país. Muitos são consumidos, sem qualquer indicação médica ou 
acompanhamento. Prometem a melhoria do rendimento, emagrecimento e recomposição de 
vitaminas, no entanto, quase nunca apresentam respaldo científico. O uso destes alimentos 
tornou-se corriqueiro e prática antiga no meio de atletas, fisiculturistas e praticantes de atividades 
físicas, tais como a musculação. Esta produção didático-pedagógica se propõe analisar junto aos 
alunos do 1º ano do Ensino Médio saberes relacionados aos suplementos alimentares, 
considerando a importância de oferecer uma metodologia mais apropriada ao desenvolvimento de 
uma compreensão significativa deste tema para o aluno, pois se verifica a necessidade da 
implementação de medidas efetivas contra o uso inadequado, o uso de anabolizantes e uma 
visão adequada de si mesmo, promovendo assim ações que auxiliam na aquisição de estilo de 
vida saudáveis ao longo de suas vidas. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: SILVINHA OLIVEIRA FRAGA 
Orientador: Eduardo Vignoto Fernandes - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: INFLUÊNCIA DAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA EM RELAÇÃO À CULTURA AFRO-
BRASILEIRA COM ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO MUNICIPIO DE JACAREZINHO - PR 
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade 
Palavras-chave: Jogos e Brincadeiras, cultura afro-brasileira, preconceito racial 
Resumo: Diante da Lei Federal 10.639/2003 que determinou a presença obrigatória da 
abordagem histórica e cultura da cultura afro-brasileira no currículo escolar e das possibilidades 
que a disciplina de Educação Física oferece surge a seguinte problemática: É possível 
desenvolver dinâmicas nas aulas de Educação Física inclinadas à valorização cultural e histórica 
do povo afrodescendentes? Desta forma, pretende-se verificar a viabilidade nas aulas de 
Educação Física das possibilidades didáticas relacionadas a jogos e a brincadeiras que amplie a 
reflexão, percepção e valorização da cultura africana e afro-brasileira, onde será analisado a 
percepção pré e pós a intervenção didática pedagógica por meio de questionário e teste de 
assimilação implícita. 
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Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: SILVINHA OLIVEIRA FRAGA 
Orientador: Eduardo Vignoto Fernandes - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: INFLUÊNCIA DAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA EM RELAÇÃO À CULTURA AFRO-
BRASILEIRA COM ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO MUNICIPIO DE JACAREZINHO - PR 
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade 
Palavras-chave: Jogos, Brincadeiras Africanas, Afro-brasileiras, Preconceito racial, 
Resumo: Diante da Lei Federal 10.639/2003 que determinou a presença obrigatória da 
abordagem histórica e cultura da cultura afro-brasileira no currículo escolar e das possibilidades 
que a disciplina de Educação Física oferece surge a seguinte problemática: É possível 
desenvolver dinâmicas nas aulas de Educação Física inclinadas à valorização cultural e histórica 
do povo afrodescendentes? Desta forma, pretende-se verificar a viabilidade nas aulas de 
Educação Física das possibilidades didáticas relacionadas a jogos e a brincadeiras que amplie a 
reflexão, percepção e valorização da cultura africana e afro-brasileira, onde será analisado a 
percepção pré e pós a intervenção didática pedagógica por meio de questionário e teste de 
assimilação implícita. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: SÍLVIO CÉSAR PRESTES PRADO 
Orientador: Nei Alberto Salles Filho - IES: UEPG 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Meditação Laica Educacional nas Aulas da Educação Física 
Tema: Cultura Corporal: Pontes de Análise 
Palavras-chave: Meditação, laica, holístico, Educação Física 
Resumo: Esta Unidade Didática tem como objetivo apresentar subsídios pedagógicos para a 
intervenção no contexto escolar, a fim de atender a temática envolvendo a meditação laica dentro 
de um conceito holístico. A implementação acontecerá no Colégio Estadual 31 de Março, 
município de Ponta Grossa, PR, e será desenvolvida como alunos dos 6º anos do Ensino 
Fundamental. A proposta é que a prática pedagógica da meditação laica seja desenvolvida em 
um programa de oito semanas com dezesseis sessões por turma ao inicio das aulas práticas ou 
teóricas, em sala de aula ou em outros ambientes, avançando em torno de quinze minutos 
(15min). Também serão viabilizadas aulas inteiras (50min), cujo objetivo será a consciência 
corporal. Espera-se ao fim do programa que o aluno seja capaz de melhorar o domínio da mente 
aprendendo a fixar a atenção plena. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: SÍLVIO CÉSAR PRESTES PRADO 
Orientador: Nei Alberto Salles Filho - IES: UEPG 
 
Etapa: Artigo 
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Título: A UTILIZAÇÃO DA MEDITAÇÃO COMO PRÁTICA PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO 
FÍSICA 
Tema: Cultura Corporal: Pontes de Análise 
Palavras-chave: Meditação, Educação Física, Holístico, 
Resumo: Este artigo é resultado dos estudos realizados no Programa de Desenvolvimento 
Educacional - PDE 2016/2017, da Secretaria Estadual de Educação bem como a apresentação 
dos resultados da síntese de estudos que propuseram a prática pedagógica da meditação nas 
aulas da educação física para alunos dos sextos anos do ensino fundamental. Teve como objetivo 
geral possibilitar aos alunos, a reflexão e a melhora em suas relações com a escola, colegas, 
professores e consigo mesmos, intencionando a melhora da qualidade do tempo gasto nas aulas 
da educação física. A metodologia adotada nas práticas da meditação, utilizadas no projeto de 
implementação foi baseada nas técnicas da meditação laica educacional e no programa de 
meditação mindfulness no qual foi fundamentado o tempo desse estudo. Para a proposta inicial 
da prática pedagógica da meditação foi estabelecido o seu desenvolvimento ao inicio das aulas 
da educação física, ainda em sala de aula, avançando em torno de quinze minutos, porém no 
decorrer do projeto observou-se a possibilidade da prática ser aplicada, além do inicio da aula, 
também em outros momentos e locais, como na volta à calma, inicio de um exercício especifico 
da aula ou além das aulas, no ambiente escolar. Os alunos foram bem receptíveis com a proposta 
da prática pedagógica da meditação, desenvolvendo sua prática de maneira adequada e 
progredindo na sua internalização. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: SOLANGE AURELIANO DE SOUZA 
Orientador: Inácio Brandl Neto - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Jogos e Brincadeiras- O Lúdico e a Cooperação nas Aulas de Educação Física 
Tema: Diálogo entre Teoria e Metodologia 
Palavras-chave: Jogos e Brincadeiras, Lúdico, Cooperação 
Resumo: Apesar do gosto pela prática das atividades do universo da cultura corporal nas aulas 
de Educação Física, estudantes em geral tem sua prática condicionada a um momento de lazer e 
descontração. Onde nem sempre há uma reflexão acerca do conhecimento elaborado inserido 
nessas práticas. Além de que, outros estudantes sequer encontram motivação para a 
participação, por não terem a percepção de sua importância, ou por outros fatores, entre eles o 
caráter competitivo de várias atividades. Assim a proposta desse estudo será apresentar o 
conteúdo Jogos e Brincadeiras numa abordagem lúdica com a introdução dos Jogos 
Cooperativos, através de atividades em forma de práticas pedagógicas participativas, com o 
objetivo de averiguar se por meio dessa abordagem, haverá algum diferencial na capacidade de 
reflexão crítica em relação ao conteúdo, e se essas atividades serão atrativas. Iremos averiguar 
se será possível despertar a participação efetiva, melhorar a aprendizagem, e a assimilação de 
valores e atitudes humanizantes relacionadas às perspectivas cooperativas. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: SOLANGE AURELIANO DE SOUZA 
Orientador: Inácio Brandl Neto - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
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Título: Jogos e Brincadeiras: O Lúdico e a Cooperação nas Aulas de Educação Física 
Tema: Diálogo entre Teoria e Metodologia 
Palavras-chave: Jogos e Brincadeiras, Lúdico, Cooperação, 
Resumo: Este artigo resulta do projeto de Intervenção Pedagógica do Programa de 
Desenvolvimento Educacional do Paraná - PDE. O tema se refere ao conteúdo jogos e 
brincadeiras ministradas de forma lúdica e cooperativa. O objetivo geral foi verificar a opinião dos 
estudantes dos oitavos anos A e B da Escola Estadual Augustinho Donin, da cidade de Toledo, 
PR, sobre a intervenção realizada com o tema citado. A pesquisa foi descritiva e os sujeitos do 
estudo foram 37 estudantes. O instrumento de pesquisa utilizado foi um questionário com 14 
questões sendo três abertas. A intervenção proposta teve como pressuposto a preocupação da 
percepção dos estudantes sobre a importância da prática de Educação Física junto com a 
necessidade da incorporação de valores e atitudes humanitárias, trazendo a possibilidade real de 
realizar ações alternativas no cotidiano das aulas. A ideia dessa implementação pedagógica 
pautada nos Jogos e Brincadeiras e no Lúdico e na Cooperação, foi valorizar mais a 
aprendizagem e a ajuda do que as manifestações competitivas, que em geral acabam valorizando 
ações e reações individuais e egoístas para superar e ultrapassar o outro, podendo levar a 
violência. Enquanto que nas atividades cooperativas, todos participam e valores importantes são 
despertados, como respeito, solidariedade e coletividade. Ao final do desenvolvimento da 
implementação, os estudantes responderam um questionário demonstrando suas opiniões e 
considerações sobre as aulas neste formato. Os resultados demonstraram que a maioria aceitou 
e gostou das atividades preferindo jogos participativos, mas, existe ainda certa resistência de uma 
parcela identificada com as atividades competitivas. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: SÔNIA REGINA TREVIZAN 
Orientador: Rogério Goulart da Silva - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A tecnologia como ferramente no ensino-aprendizagem dos Esportes Coletivos na 
Educação Física 
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino 
Palavras-chave: Tecnologia, Didática, Esporte, Voleibol, Handebol, 
Resumo: Este artigo trata de demonstrar algumas nuances da implementação e execução de 
meu trabalho de desenvolvimento pedagógico realizado no Colégio Estadual Bom Pastor, no 
Bairro Vista Alegre das Mercês, no Município de Curitiba, no Estado do Paraná. O público alvo 
resume-se aos educandos do 6º Ano do Ensino Fundamental, com uma turma de 32 escolares na 
faixa etária entre 10 e 11 anos, do turno vespertino, no período de fevereiro a julho de 2017. O 
objetivo foi o de possibilitar o aprendizado cultural do esporte coletivo, por meio da tecnologia, e 
aspectos lúdicos que emanam da participação dos discentes nas atividades do voleibol e de 
handebol. A ideia para tanto foi e é a de facilitar a compreensão e a ampliação do conhecimento, 
através de jogos pré-desportivos englobando movimentos básicos, regras adaptadas, origem e 
evolução das modalidades em questão, bem como gerar debates sobre os fenômenos 
emergentes dessas atividades nas relações dos grupos que as praticam. Tais atividades foram 
trabalhados com imagens e vídeos da internet, dos portais educacionais, youtube e outras fontes 
necessárias ao enriquecimento dos conteúdos propostos. Para tal, as atividades foram realizadas 
em salas de aula por meio de TV Multimídia com o aparelho DVD, de Informática por meio de 
computadores e na quadra poliesportiva com atividades práticas. 
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Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: SÔNIA REGINA TREVIZAN 
Orientador: Rogério Goulart da Silva - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A Tecnologia e suas linguagens no ensino da Educação Física 
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino da Educação Física 
Palavras-chave: Tecnologia, Esporte, Voleibol: Handebol, 
Resumo: O presente Caderno Pedagógico tem como objetivo possibilitar o aprendizado 
significativo e lúdico do esporte coletivo por meio da tecnologia integrando-os aos conteúdos 
específicos de voleibol e handebol facilitando a compreensão e a ampliação do conhecimento dos 
movimentos básicos, das regas adaptadas, da origem e da evolução, dos jogos pré-desportivos. 
Para tanto será trabalhado com imagens e vídeos da internet, dos portais educacionais, youtube e 
outras fontes necessárias ao enriquecimento dos conteúdos propostos que serão ministrados em 
salas de aula na TV Multimídia com o aparelho DVD, de informática nos computadores, de 
multimeios e na quadra poliesportiva com atividades práticas. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: STELAMARI GRIGOLIN ALBANI BIONI 
Orientador: Bruno Sergio Portela - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: IMC - ÍNDICE DE MASSA CORPORAL COMO FERRAMENTA DE EDUCAÇÃO EM 
SAÚDE 
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino da Educação Física 
Palavras-chave: IMC, OBESIDADE, ADOLESCÊNCIA, TECNOLOGIA, NUTRIÇÃO 
Resumo: A obesidade é uma doença que aumenta a cada ano em todo mundo, é fator de risco 
para uma série de outras doenças. Ela é considerada hoje, uma doença epidêmica que se 
propaga mundialmente, com tendência de crescimento, onde prevalece em grande parte estilos 
de vida sedentários. Esta pesquisa objetiva utilizar o uso do IMC - Índice de Massa Corporal como 
ferramenta de saúde na educação e sua importância na prevenção da obesidade na 
adolescência, assim como em toda fase da vida humana. Serão abordados outros temas 
relevantes e correlacionados como obesidade, sedentarismo, atividade física, alimentação e 
adolescência. O diagnóstico do IMC com o uso da tecnologia auxilia na melhor orientação dos 
educandos, aulas teóricas com textos, slides, palestra e debates; aulas práticas, confecção de 
murais e página facebook ou site da escola. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: STELAMARI GRIGOLIN ALBANI BIONI 
Orientador: Bruno Sérgio Portela - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: EDUCAÇÃO FÍSICA E EDUCAÇÃO EM SAÚDE: USO DO IMC COMO MÉTODO 
EDUCATIVO 
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Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino da Educação Física 
Palavras-chave: IMC - Índice de Massa Corporal, Obesidade, Adolescência, 
Resumo: A prevenção da obesidade e a sensibilização da importância da prática habitual de 
atividade física aliada a uma alimentação saudável agregam inúmeros benefícios físicos e 
mentais ao ser humano independente de faixa etária. Este estudo foi elaborado com o objetivo de 
proporcionar ao educando conhecimentos básicos sobre obesidade, IMC - Índice de Massa 
Corporal, atividade física, adolescência e alimentação saudável. Avaliar o nível de conhecimento 
e a retenção desses e utilizar o IMC como importante ferramenta na prevenção da obesidade na 
adolescência, assim como em toda fase da vida humana. O referido estudo foi incrementado em 
uma turma de 35 alunos matriculados regularmente na série inicial do Ensino Médio, do Colégio 
Estadual Professor Agostinho Pereira - EFM, de Pato Branco - PR, e fundamentou-se no método 
de pesquisa-ação, com uma abordagem quali-quantitativa. Desenvolvido em etapas, utilizando-se 
para tanto questionários pré-teste e pós-teste, aulas teóricas expositivas com slides, textos, 
exposição de vídeos, palestras e debates; mensuração de massa corporal e estatura e 
subsequente cálculo de IMC, aulas práticas com a professora PDE e profissionais convidados da 
área de saúde, aliado ao uso das tecnologias disponíveis, confecção de murais, folder informativo 
e construção de página no site do colégio. Após a análise dos resultados constatou-se que os 
índices de variação do IMC entre os alunos pesquisados não demonstraram a negativa esperada, 
que as mudanças de hábitos físicos e alimentares apresentaram-se aquém do desejado, porém, o 
âmbito de aquisição de conhecimentos apontou resultados positivos e relevantes tanto para o 
projeto quanto para a vida dos pesquisados. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: TÂNIA LOTICI RODOY 
Orientador: Carmem Elisa Henn Brandl - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: ESPORTES ALTERNATIVOS COMO PRÁTICA ESPORTIVA MOTIVADORA PARA 
JOVENS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 
Tema: Diálogos entre teoria e metodologia 
Palavras-chave: Educação Física, Ensino Médio, Esportes e Jogos Alternativos, Motivação, 
Resumo: A Unidade Didática a seguir propõe um material pedagógico, para professores de 
Educação Física. Diante da crescente desmotivação dos escolares do Ensino Médio, pensei ser 
necessário motivar a participação dos mesmos através de aulas práticas e teóricas, de conteúdos 
diferenciados especialmente os esportes alternativos como Tênis de Mesa, Badminton e Futsac. 
Esta unidade está organizada em 3 tópicos: Tênis de Mesa, Badminton e Futsac. Cada tópico é 
composto basicamente de textos com a história e principais regras oficiais e/ou adaptadas, 
vivências dos materiais, e do jogo. Inclui-se também neste material, sugestões de avaliação da 
aprendizagem e da participação além de um festival esportivo dos esportes alternativos 
trabalhados em um sábado à tarde, uma proposição ao poder público para ampliação de espaços 
para prática esportiva do Tênis de Mesa, Badmintom e Futsac para além do espaço escolar e por 
fim, será elaborada, junto com os alunos uma cartilha para socializar com pais e com a 
comunidade escolar, sobre a importância da prática esportiva. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: TÂNIA LOTICI RODOY 
Orientador: Carmem Elisa Henn Brandl - IES: UNIOESTE 
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Etapa: Artigo 
 
Título: ESPORTES ALTERNATIVOS COMO PRÁTICA PEDAGÓGICA MOTIVADORA NA 
EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 
Tema: Diálogos entre teoria e metodologia. 
Palavras-chave: Educação Física, Motivação, Esportes alternativos, 
Resumo: Motivar nossos alunos para o desenvolvimento das atividades escolares é assunto que 
faz parte do cotidiano das nossas escolas e gera certa angustia e preocupação nos profissionais 
da educação. Percebe-se, a cada ano que passa, que os alunos estão cada vez mais apáticos 
para aprender. Essa situação se agrava e fica mais evidente na adolescência, fase da vida 
marcada por grandes conflitos interiores e sociais. Partindo dessa problemática, o objetivo do 
trabalho foi verificar se a prática pedagógica de esportes alternativos pode auxiliar na motivação 
dos educandos nas aulas de Educação Física. A pesquisa faz parte do Programa de 
Desenvolvimento Educacional - PDE, aplicado na Escola Estadual do Campo São Pedro, com 
alunos do 9º ano do Ensino Fundamental. Esse trabalho foi desenvolvido com estratégias 
pedagógicas como pesquisas bibliográficas, recursos áudio visuais, atividades práticas e teóricas, 
individual e em grupos e preenchimento, pelo docente e pelos discentes, de fichas de avaliação 
da participação, da motivação e da aprendizagem dos conteúdos. Os resultados foram 
satisfatórios tendo em vista que o propósito foi alcançado no que diz respeito a uma maior 
motivação e participação nas aulas de Educação Física. No entanto, sugiro que o conteúdo 
apresentado seja desenvolvido nas escolas como ferramenta para compreensão de que os 
esportes clássicos são importantes, mas que, além deles, existem inúmeras possibilidades que 
podem representar novas formas de construção individual ou coletiva de aprendizagem. 

 

Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: TEREZINHA MARIA FORTUNA MATTJE 
Orientador: DEOCLÉCIO ROCCO GRUPPI - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A Importância dos Jogos e Brincadeiras para o desenvolvimento do aluno do Ensino em 
Tempo Integral 
Tema: Cultura Corporal: Pontes de Análise 
Palavras-chave: Educação Física, jogos e brincadeiras, lúdico, aprendizagem, 
Resumo: Com referência aos anos trabalhados com o Ensino em Tempo Integral, há uma grande 
preocupação, onde os alunos permanecem o dia todo na escola, possuindo pouco tempo para 
brincar. Através desta Unidade Didática proporcionar a vivência, a reflexão sobre a importância 
dos jogos e brincadeiras. Kischimoto ressalta que o brinquedo assume a função lúdica e 
educativa. Como função lúdica o brinquedo propicia diversão, prazer e até desprazer. E como 
função educativa, ensina tudo aquilo que complete o indivíduo em seu saber, seus conhecimentos 
e sua apreensão do mundo. Benjamim afirma que: A essência do brincar não é um fazer como se, 
mas um fazer sempre de novo, transformação da experiência mais comovente em hábito. Assim 
possibilitando aos escolares agir de forma independente, frente às possibilidades que os jogos e 
as brincadeiras desencadeiam na construção e reconstrução do conhecimento. Com estudo 
qualitativo, quantitativo, bibliográfico, pesquisa de campo, obter informações, através de 
questionário sobre o Tempo Integral e Educação Física, identificando as dificuldades/problemas 
encontradas pelos mesmos em permanecer em Tempo Integral. Após a investigação aplicar 
atividades referentes aos jogos e brincadeiras cooperativas e de construção, recreativas, 
populares, simbólicos e dramáticos. Neste contexto, que a Disciplina de Educação Física possa 
contribuir com ações educativas voltadas ao lúdico. 
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Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: TEREZINHA MARIA FORTUNA MATTJE 
Orientador: DEOCLÉCIO ROCCO GRUPPI - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: JOGOS E BRINCADEIRAS NA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL 
Tema: Cultura Corporal: Pontes de Análise 
Palavras-chave: Educação Física, Jogos e brincadeiras, Lúdico e aprendizagem, 
Resumo: No ano de 2017, foi desenvolvido, junto aos alunos do 7º- Ano   A, do Colégio Estadual 
do Campo Santa Inês - EFM, cidade de Chopinzinho - PR, um Projeto de Intervenção Pedagógica 
com objetivo de proporcionar aos alunos a vivência, a reflexão sobre a importância dos jogos e 
brincadeiras, no processo de desenvolvimento do aluno do Ensino Fundamental em Tempo 
Integral. Para a elaboração do Projeto de Intervenção Pedagógica e da Produção Didático 
pedagógica, contou-se com estudo qualitativo, quantitativo, bibliográfico, pesquisa de campo, 
onde as Informações coletadas foram, através de questionário sobre o Tempo Integral e 
Educação Física, identificando as dificuldades e problemas encontrados pelos mesmos em 
permanecer durante o período diurno no ambiente escolar. Este artigo apresenta os resultados 
deste trabalho e a conclusão de que a disciplina de Educação Física, possa contribuir ainda mais 
com ações educativas voltadas ao lúdico. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: VALBER VINICIUS FRANCA CLARIMUNDO 
Orientador: Ana Cláudia Saladini - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Processo de Ensino e Aprendizagem da Natação 
Tema: Cultura Corporal: Pontes de Análise 
Palavras-chave: Ensino, Aprendizagem, Natação, Ensino Médio, 
Resumo: Esta Unidade Didática visa oportunizar aos estudantes das escolas públicas estaduais, 
situações de ensino e aprendizagem da natação, sua história, estilos de nado, principais provas e 
competições. Pois além do nadar propriamente dito, há saberes específicos da natação que 
podem e devem ser ensinados para os alunos, tais como: os aspectos políticos, sociais, 
econômicos, culturais e sua relação com a saúde. Essas aulas serão ministradas em dois 
momentos distintos: no período matutino em sala de aula e no contra turno vespertino para as 
aulas na piscina, sendo assim não esgotaremos todo o conteúdo teórico para posteriormente 
realizarmos as práticas na piscina, será um processo concomitante. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: VALBER VINICIUS FRANCA CLARIMUNDO 
Orientador: Ana Cláudia Saladini - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Processo de Ensino e Aprendizagem da Natação 
Tema: Cultura Corporal: Pontes de Análise 
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Palavras-chave: Educação Física, Ensino, Aprendizagem, Natação, 
Resumo: Este estudo foi desenvolvido no primeiro semestre do ano letivo de 2017, com a turma 
do 2º ano A, de um colégio estadual localizado na cidade de Jardim Alegre, estado do Paraná. 
Neste artigo apresentamos os resultados deste projeto, que é parte do Programa de 
Desenvolvimento Educacional - PDE. O referido projeto apresentou uma proposta para o ensino 
da natação como um dos conteúdos das aulas de Educação Física no Ensino Médio, 
oportunizando aos estudantes das escolas públicas estaduais, situações de ensino e 
aprendizagem da natação. Para isso destacou como conhecimentos a serem ensinados: a história 
da natação, os estilos de nado, as principais provas e competições. Quanto à metodologia, foi 
realizada uma pesquisa qualitativa, já a implementação se deu em dois momentos: no período 
regular de aula (matutino) para o ensino dos conteúdos em sala de aula (Bloco 1) e no contra 
turno (verpertino) para as aulas na piscina (Bloco 2), esse processo se desenvolveu de forma 
concomitante. Atualmente, a maioria das Escolas Públicas Estaduais não possui piscina, fato este 
que tem desmotivado o ensino da natação pelos professores de Educação Física. Sendo assim, 
os alunos perdem uma das pouca oportunidade de conhecer este que é o esporte aquático mais 
praticado nos dias de hoje. Como resultado, foi constatado que é possível sim ensinar o conteúdo 
da natação mediante os diferentes procedimentos, desde que o professor, na elaboração de seu 
plano de ensino, pense e planeje qual o conteúdo a serem ensinados, os objetivos que se 
pretende com os alunos e quais procedimentos serão aplicados. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: VALDECI PEREIRA 
Orientador: LUÍZ CARLOS DE ALMEIDA LEMOS - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Jogo de xadrez: uma reflexão sobre suas ações pedagógicas na escola 
Tema: Diálogos entre teoria e metodologia 
Palavras-chave: Educação Física, Xadrez, Formação social, 
Resumo: Esta unidade tem como objetivo a desconstrução da competividade que está 
entrelaçada com qualquer atividade esportiva, bem como, a ideia de obter resultados positivos 
que é permanente em nosso cotidiano. Diante disto, faz-se necessário o desenvolvimento de um 
trabalho como agente de formação social e integrador. Serão trabalhadas atividades como: o 
surgimento, origem e regras do xadrez, aplicação de questionário, exibição de filme, discussões, 
leituras, análise e reflexões de textos, atividades práticas, jogos pré-enxadrísticos, jogo de xadrez 
brincadeiras, atividades de raciocínio, cooperação, integração e socialização. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: VALDECI PEREIRA 
Orientador: LUÍZ CARLOS DE ALMEIDA LEMOS - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: 'Xadrez: Uma reflexão sobre suas possibilidades da pratica pedagógica na escola' 
Tema: Diálogos entre teoria e metodologia 
Palavras-chave: Educação Física, Jogo de xadrez, Ludicidade 
Resumo: Este artigo apresenta como objetivo analisar como os educandos percebem o xadrez, 
identificam e analisam a relação deste com a formação do mesmo no contexto no qual ele está 
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inserido. E através de atividades lúdicas e ações praticas favorecer o fortalecimento do jogo, o 
desenvolvimento do senso crítico do educando propiciando a integração na sociedade. As 
atividades tiveram como amostra dezesseis estudantes do primeiro ano do Ensino Médio e teve 
como instrumento a aplicação de questionário, filmes, apresentações, textos e atividades práticas. 
A realização das ações foi satisfatória, houve demonstração de interesse e comprometimento por 
parte dos alunos na execução de todas as etapas desenvolvidas. Nesse sentido, apresenta se o 
jogo de xadrez como possibilidade de trabalho nas aulas de Educação Física, com a finalidade de 
ludicidade no jogo de xadrez, estimulando os educandos a viajar no tempo, promovendo desafios 
e aprendendo de forma lúdica. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: VALDIR BENTO DE CARVALHO 
Orientador: ANA MARIA PEREIRA - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: PROPOSTA DE INSERÇÃO DO ESPORTE GOLF-7 NA EDUCAÇÃO BÁSCIA 
Tema: CULTURA CORPORAL: PONTES DE ANÁLISE 
Palavras-chave: Golf-7, Habilidades Motoras, Concentração, 
Resumo: Este trabalho tem como objetivo propor o ensino do Golf-7 nas aulas de Educação 
Física no âmbito da Educação Básica. O Golf-7 é uma adaptação do Golf Original feita para 
alunos portadores de TGD (Transtorno Global de Desenvolvimento), porém nesta intervenção 
pretende-se fazer a inserção do mesmo para escolares da Educação Básica. Acredita-se que tal 
experiência irá contribuir na melhora da atenção e também no desenvolvimento das habilidades 
motoras desses escolares. Nas intervenções iremos estudar a gênese do Golf 7; conhecer a 
história do Golf 7; propor a operacionalização (Ensino - Aprendizado) do Golf 7 no âmbito da 
Educação Básica favorecendo assim a prática/experiência do Golf 7, bem como suas 
contribuições para a formação humana. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: VALDIR BENTO DE CARVALHO 
Orientador: ANA MARIA PEREIRA - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O ENSINO DO ESPORTE GOLF-7 NA EDUCAÇÃO BÁSICA SOB A PERSPECTIVA DA 
MOTRICIDADE HUMANA 
Tema: CULTURA CORPORAL: PONTES DE ANÁLISE 
Palavras-chave: Motricidade Humana, Educação Física, Golf-7, 
Resumo: O presente estudo do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) teve como 
objetivo apresentar o esporte Golf-7 como uma possibilidade de intervenção nas aulas de 
Educação Física na Educação Básica, sob os pressupostos da Ciência da Motricidade Humana, 
pois ela ressignifica a tradicional Educação Física, na forma em que os conteúdos são ensinados, 
perspectivando uma concepção de ser humano inteiro plural e complexo. O ensino do esporte 
Golf-7 no âmbito da Educação Física é uma ferramenta pedagógica que contextualiza a 
diversidade, a inclusão social, ou seja, a formação integral do ser e a educação para a cidadania 
plena. A escola é um espaço privilegiado para a construção do conhecimento, portanto deve 
oferecer esses conhecimentos para o educando levar para toda a sua vida. Nesse sentido, 
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primeiramente aproximamos da teoria da Motricidade Humana, que vem ao encontro do 
paradigma da complexidade; pautada no Homem que se movimenta intencionalmente com 
sentido e significado, buscando sua evolução e transcendência. E num segundo momento o 
esporte Golf-7, sob a concepção de Motricidade Humana, foi operacionalizado junto aos 
Professores da Rede Estadual e, também, junto aos alunos do 6º ano do Colégio Estadual 
Tancredo Neves, no Município de Marilândia do Sul. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: VALÉRIA DA SILVA TRINDADE 
Orientador: Fábio Mucio Stinghen - IES: UTFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Jogos, Brinquedos e Brincadeiras da Cultura Africana 
Tema: Cultura Africana; brinquedos; brincadeiras; jogos 
Palavras-chave: Cultura Africana, brinquedos, brincadeiras, jogos 
Resumo: Pretende-se com esse trabalho, utilizar as aulas de Educação Física para fazer um 
resgate da teoria e da prática dos jogos, brinquedos e brincadeiras de herança africana com os 
alunos do 6º ano, que antigamente eram passados de geração em geração e que hoje não são 
praticados por eles. A disciplina de Educação Física oferta uma diversidade de jogos e 
brincadeiras que oportunizam os alunos a conhecer e valorizar os diversos aspectos culturais de 
diferentes povos e nações. A escolha do tema jogos, brinquedos e brincadeiras de origem 
africana, têm como objetivo desenvolver com os alunos a teoria e prática mais aprofundada no 
assunto, uma vez que estão se perdendo com o passar do tempo, e levar os alunos a conhecer 
outras formas de diversão diferenciadas e que não necessitem do uso das tecnologias. 

 

Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: VALÉRIA DA SILVA TRINDADE 
Orientador: Fábio Mucio Stinghen - IES: UTFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Jogos, Brinquedos e Brincadeiras da Cultura Africana 
Tema: Diálogos Curriculares Com a Diversidade 
Palavras-chave: Jogos, Brinquedos e Brincadeiras da Cultura Africana, 
Resumo: Pretende-se com esse trabalho, utilizar as aulas de Educação Física para fazer um 
resgate da teoria e da prática dos jogos, brinquedos e brincadeiras de herança africana com os 
alunos do 6º ano, que antigamente eram passados de geração em geração e que hoje não são 
praticados por eles. A disciplina de Educação Física oferta uma diversidade de jogos e 
brincadeiras que oportunizam os alunos a conhecer e valorizar os diversos aspectos culturais de 
diferentes povos e nações. A escolha do tema jogos, brinquedos e brincadeiras de origem 
africana, têm como objetivo desenvolver com os alunos a teoria e prática mais aprofundada no 
assunto, uma vez que estão se perdendo com o passar do tempo, e levar os alunos a conhecer 
outras formas de diversão diferenciadas e que não necessitem do uso das tecnologias. 
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Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: VALÉRIA PAULINO DA SILVA 
Orientador: Thiago Pelelgrini - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O uso das tecnologias de informação e comunicação no aprendizado do xadrez nas aulas 
de Educação Física 
Tema: O uso das tecnologias e suas linguagens no ensino da Educação Física 
Palavras-chave: Recursos Tecnológicos, Xadrez, Educação Física, Metodologia de ensino, 
Resumo: Este trabalho analisa o uso das novas tecnologias no aprendizado e desenvolvimento 
do xadrez e as possibilidades de uso no processo ensino/aprendizagem. O projeto desenvolvido 
foi de natureza qualitativa, e através de uma pesquisa-ação com os alunos do 7º ano do Colégio 
Marcelino Champagnat, situado no município de Londrina. Durante o desenvolvimento do estudo, 
objetivou divulgar o jogo de xadrez, valorizando a pesquisa científica através da mídia. O estudo 
utilizou os seguintes instrumentos: monitoramento e anotações durante as aulas entrevistam 
sobre o conhecimento das tecnologias e do jogo de xadrez, interpretações da realidade 
observada. Os resultados dessa pesquisa mostram que utilizar as tecnologias são motivantes 
para os alunos, melhora o nível de conhecimento e avanço nos estudos enxadrísticos. Além 
disso, destacamos que o xadrez permite o diálogo com outras disciplinas, contribui para o 
desenvolvimento intelectual, para melhorar a concentração, a paciência e a perseverança, bem 
como desenvolver a criatividade a intuição, a memória e ainda, a capacidade de analisar e 
deduzir a partir de um conjunto de princípios gerais, a aprender a tomar decisões e resolver 
problemas. De modo geral foi possível perceber que as NTics possibilitam aos alunos 
conhecimentos extras sobre o conteúdo trabalhado, e que o ensino convencional não pode ser 
excluído, devemos unir as formas de ensinar, e com isso aumentar e melhorar as possibilidades e 
potencialidades dos alunos. Infelizmente, percebemos que esse conteúdo tem sido pouco 
tematizado pelos professores de Educação Física consideramos necessário mudar essa 
realidade. 

 

 

Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: VALÉRIA PAULINO DA SILVA 
Orientador: Thiago Pelelgrini - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O uso das tecnologias de informação e comunicação no aprendizado do xadrez nas aulas 
de Educação Física 
Tema: O uso das tecnologias e suas linguagens no ensino da Educação Física 
Palavras-chave: Recursos Tecnológicos, Xadrez, Educação Física, Metodologia de ensino, 
Resumo: Este trabalho analisa o uso das novas tecnologias no aprendizado e desenvolvimento 
do xadrez e as possibilidades de uso no processo ensino/aprendizagem. O projeto é de natureza 
qualitativa, e será efetuada uma pesquisa-ação com os alunos do 7º ano do Colégio Marcelino 
Champagnat, situado no município de Londrina. Durante o desenvolvimento do estudo, objetiva-
se divulgar o jogo de xadrez, valorizando a pesquisa científica através da mídia. O estudo utilizará 
os seguintes instrumentos: monitoramento e anotações durante as aulas, na qual o professor fará 
um diário dos acontecimentos, através de fotos, vídeos, gravações de voz, realizados tanto pelos 
alunos quanto pelo professor. Entrevistas sobre o conhecimento das tecnologias e seu uso, 
conhecimento do jogo de xadrez. Interpretações da realidade observada. No final será realizada 
uma nova aplicação de questionários para saber o aproveitamento dos alunos nas aulas, se o 
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projeto foi produtivo para eles ou não. Um portfólio online será realizado pelos alunos, com o 
objetivo de acompanhar o desenvolvimento de todos os alunos. 

 

 

Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: VANESSA BRITO ABRAO 
Orientador: Marilene Cesário - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A ORGANIZAÇÃO DOS CONTEÚDOS DA EDUCAÇÃO FÍSICA NO CENTRO 
ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PARA JOVENS E ADULTOS DE LONDRINA 
Tema: CULTURA CORPORAL: PONTES DE ANALISE 
Palavras-chave: Organização curricular, conteúdos, EJA, Educação Física 
Resumo: A Educação de Jovens e Adultos-EJA tem particularidades que precisam ser 
conhecidas, especialmente pelos educadores da rede estadual de educação do Paraná. A 
organização dos saberes que compõem o currículo da disciplina de Educação Física é uma das 
particularidades da EJA que merece atenção. O presente estudo propõe a organização dos 
conteúdos específicos da Educação Física no Centro Estadual de Educação Básica para Jovens 
e Adultos de Londrina-CEEBJA de Londrina. O referencial teórico adotado como base deste 
estudo bibliográfico foi a cartilha elaborada pelo Ministério da Educação e Cultura - MEC em 2002 
denominada Proposta Curricular, em virtude da especificidade do ensino da Educação Física para 
os alunos da EJA. A intervenção pedagógica contemplou 02 (dois) encaminhamentos distintos: 
1º) a organização dos conteúdos específicos da disciplina de Educação Física, e 2º) a realização 
da implementação pedagógica no CEEBJA de Londrina, aos alunos matriculados no sistema 
coletivo do Ensino Fundamental II. Foi possível constatar que houve demonstração de expressivo 
interesse pelos alunos durante o processo de implementação. Atribui-se o resultado positivo à 
maneira como os conhecimentos foram socializados e ao perfil diferenciado dos educandos. A 
proposta curricular ora organizada contribuiu de maneira significativa para a melhoria da 
qualidade do processo de ensino e aprendizagem dos alunos do CEEBJA de Londrina. É uma 
referência didática, de caráter sugestivo, e poderá ser flexibilizada para contribuir com a formação 
dos professores de Educação Física da rede estadual de educação que atuam na EJA.

 

 

Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: VANESSA BRITO ABRAO 
Orientador: Marilene Cesário - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A organização dos conhecimentos da Educação Física no segundo segmento do ensino 
fundamenta do CEEBJA de Londrina 
Tema: Cultura corporal: Pontes de analise 
Palavras-chave: Educação Física, Conteúdos, EJA, Intervenção Pedagógica 
Resumo: A unidade didática em questão trata dos conteúdos específicos da Educação Física no 
segundo segmento do ensino fundamental (6º/9º ano do ensino regular) sistema coletivo do 
Centro Estadual de Educação Básica de Londrina-CEEBJA de Londrina. O objetivo é organizar os 
conhecimentos da disciplina de Educação Física e contribuir com a qualidade do processo de 
ensino e aprendizagem aos alunos da Educação de Jovens e Adultos-EJA. A implementação do 
projeto de intervenção pedagógica será efetivada no CEEBJA de Londrina, com os alunos 
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matriculados na terceira etapa do segundo segmento do ensino fundamental sistema coletivo. Os 
alunos matriculados nessa etapa da EJA são equivalentes aos alunos do oitavo ano do ensino 
regular. Os conteúdos serão implementados em quatorze encontros, no período de maio e junho 
de 2017. A intervenção pedagógica aqui proposta também subsidiará os docentes da disciplina de 
Educação Física que atuam na EJA, no sentido de selecionarem conteúdos que contribuam de 
forma significativa para a formação humana dos estudantes dessa modalidade de ensino. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: VERA LÚCIA FERREIRA WILMSEN 
Orientador: Verônica Volski - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: GINÁSTICA DE CONDICIONAMENTO FÍSICO: UM MODELO ANTIGO COM UMA NOVA 
MANEIRA DE EDUCAR O CORPO 
Tema: Cultura Corporal: Pontes de Análise 
Palavras-chave: Ginástica de condicionamento, Exercício Físico, Aluno 
Resumo: A relação atividade física com o aluno, vem de encontro para mistificar o conceito que 
as academias vêm trazendo, de acordo com pesquisas realizadas, onde seja possível 
desenvolver nos alunos à vontade, continuidade e prazer ao realizar exercícios físicos, com pouco 
tempo e muita queima calórica. Proporcionar ao educando práticas de exercícios físicos utilizando 
a ginástica de condicionamento para queima calórica e seus benefícios que os mesmos 
proporcionam no organismo. Incentivar aos alunos a realização da prática de exercícios físicos 
em um momento do seu dia, para que possam compreender melhor sobre a função da ginástica 
de condicionamento para com seu corpo e sua saúde. O professor não tem como acomodar-se 
em sua metodologia de sala de aula de anos atrás, deve estar se atualizando sempre, na questão 
conhecimento, pesquisando o que realmente seu aluno quer realizar na questão atividade física, 
assim alcançando seus anseios e necessidades (BERNARDELLI, et al, 2008). A metodologia 
utilizada nesse trabalho será qualitativa e quantitativa. A implementação desse projeto, 
acontecerá no Colégio Estadual José Armim Matte na Cidade de Chopinzinho PR, com os alunos 
do 1° ano do Ensino Médio. 

 

Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: VERA LÚCIA FERREIRA WILMSEN 
Orientador: Verônica Volski - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
 

Título: GINÁSTICA DE CONDICIONAMENTO FÍSICO: UM MODELO ANTIGO COM UMA NOVA 
MANEIRA DE EDUCAR O CORPO 
Tema: CULTURA CORPORAL: PONTES DE ANÁLISE 
Palavras-chave: Ginástica, Condicionamento Físico, Exercício Físico, Saúde, 
Resumo: O objetivo deste trabalho foi elaborar uma proposta de trabalho com a ginástica de 
condicionamento físico para as aulas de Educação Física, trazendo um modelo antigo de prática 
de exercícios físicos com uma nova perspectiva, para proporcionar aos alunos o prazer e todos os 
benefícios que a prática regular de atividade física promove nos indivíduos. O trabalho ocorreu no 
Colégio Estadual José Armim Matte na Cidade de Chopinzinho PR, com os alunos do 1° ano do 
Ensino Médio. Foram realizados testes para a predição de condicionamento aeróbico, pré e pós-
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intervenções. Os alunos, em geral, demonstraram ter excelente condição aeróbica. Os 
treinamentos de ginástica de condicionamento ocorreram de forma satisfatória. Ao final, notou-se 
que os alunos e alunas obtiveram, em geral, uma melhora na condição física. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: WALTER JOSÉ DOS SANTOS 
Orientador: Ricardo Brandt - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O uso pedagógico do celular nas aulas de Educação Física 
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino de Educação Física 
Palavras-chave: Tecnologia, Celular, Aluno, Uso pedagógico, Educação Física, 
Resumo: Este artigo é derivado de um projeto de Intervenção Pedagógica do Programa de 
Desenvolvimento Educacional do Paraná (PDE), realizado na cidade de Assis Chateaubriand, 
tendo como tema o uso pedagógico do celular nas aulas de Educação Física. Atualmente o 
celular tornou-se um item indispensável na sociedade, sua massificação transformou a maneira 
das pessoas se comunicarem, porém, sua presença na escola tem aumentado os desafios 
pedagógicos na sala de aula, são comuns os embates gerados por causa do aparelho no 
ambiente escolar. Este artigo objetiva analisar o uso do celular como recurso pedagógico nas 
aulas de Educação Física de alunos do Ensino Médio noturno. Fizeram parte da pesquisa 42 
alunos, sendo 16 do 2º ano e 26 alunos do 3º ano. Para a efetivação da pesquisa foi proposto 
através de uma implementação pedagógica composta por 32 aulas algumas ações, entre elas três 
questionários, que buscaram explorar algumas potencialidades deste dispositivo nas aulas de 
Educação Física. Dados da pesquisa demonstram que 71% dos alunos citam o uso de aplicativos 
como um ponto positivo para usar o celular como recurso pedagógico nas aulas de Educação 
Física. Pode-se constatar que o uso do celular nas aulas de Educação Física do Ensino Médio 
noturno contribui como recurso pedagógico para o ensino-aprendizagem do aluno. 

 

Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: WALTER JOSÉ DOS SANTOS 
Orientador: Ricardo Brandt - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O uso pedagógico do celular nas aulas de Educação Física 
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino de Educação Física 
Palavras-chave: Tecnologia, Celular, Aluno, Uso pedagógico 
Resumo: Este Projeto de Intervenção Pedagógica na escola faz parte do Programa de 
Desenvolvimento Educacional - PDE, será aplicado no Colégio Estadual Senador Teotônio Vilela - 
EFMP. A presença do celular na sala de aula tem aumentado os desafios pedagógicos na escola, 
são comuns os embates gerados por causa do aparelho no ambiente escolar, o que justifica a 
elaboração desta unidade didática. Este estudo busca o uso do celular como recurso pedagógico 
nas aulas de Educação Física, para tal será proposto algumas ações que possam explorar 
algumas potencialidades deste dispositivo nas aulas de Educação Física. 
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Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: WALTER ROMANO SANCHES 
Orientador: Inácio Brandl Neto - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Minivoleibol no Sexto ano do Ensino Fundamental: Uma Proposta de Iniciação ao Voleibol 
Tema: Diálogo Entre Teoria e Metodologia 
Palavras-chave: Educação Física, Cooperação, Minivoleibol, Voleibol 
Resumo: Este projeto de intervenção pedagógica tem como temática o esporte voleibol nas aulas 
de Educação Física para o sexto ano do Ensino Fundamental, mas sendo ministrado em forma de 
pequenos jogos (minivoleibol), pois esta forma de iniciação pode proporcionar maior e melhor 
aprendizagem, interação social, cooperação, motivação, contribuição para o desenvolvimento 
afetivo, físico e cognitivo, além de estimular o prazer e a satisfação pela modalidade. Acontecem 
nesse tipo de jogo maior participação e movimentação dos estudantes, pois podem brincar 1 x 1, 
2 x 2, 3 x 3 e 4 x 4, com espaços e regras adaptadas. Pretende-se utilizar métodos de ensino 
participativos e lúdicos em forma de resolução de problemas e descoberta orientada. O objetivo 
geral é realizar a intervenção pedagógica procurando verificar a aprendizagem dos fundamentos 
do voleibol através do jogo minivoleibol, analisando os benefícios que os participantes poderão 
obter no processo de ensino/aprendizagem, num sexto ano do Colégio Estadual Senador 
Teotônio Vilela, da cidade de Assis Chateaubriand, PR. A aprendizagem e a satisfação dos 
estudantes serão verificadas através de questionários. Procurar-se-á, através deste estudo, 
oferecer subsídios importantes a respeito de como introduzir fundamentos técnicos e táticos 
relacionados ao voleibol nas aulas de Educação Física, que poderão contribuir, de forma 
significativa, para a ampliação dos conhecimentos dos docentes e nas aprendizagens dos 
estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Professor PDE: WALTER ROMANO SANCHES 
Orientador: Inácio Brandl Neto - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Minivoleibol no Sexto ano do Ensino Fundamental: Uma Proposta de Iniciação ao Voleibol 
Tema: Diálogo Entre Teoria e Metodologia 
Palavras-chave: Educação Física, Cooperação, Minivoleibol, Voleibol 
Resumo: Este projeto de intervenção pedagógica tem como temática o esporte voleibol nas aulas 
de Educação Física para o sexto ano do Ensino Fundamental, mas sendo ministrado em forma de 
pequenos jogos (minivoleibol), pois esta forma de iniciação pode proporcionar maior e melhor 
aprendizagem, interação social, cooperação, motivação, contribuição para o desenvolvimento 
afetivo, físico e cognitivo, além de estimular o prazer e a satisfação pela modalidade. Acontecem 
nesse tipo de jogo maior participação e movimentação dos estudantes, pois podem brincar 1 x 1, 
2 x 2, 3 x 3 e 4 x 4, com espaços e regras adaptadas. Pretende-se utilizar métodos de ensino 
participativos e lúdicos em forma de resolução de problemas e descoberta orientada. O objetivo 
geral é realizar a intervenção pedagógica procurando verificar a aprendizagem dos fundamentos 
do voleibol através do jogo minivoleibol, analisando os benefícios que os participantes poderão 
obter no processo de ensino/aprendizagem, num sexto ano do Colégio Estadual Senador 
Teotônio Vilela, da cidade de Assis Chateaubriand, PR. A aprendizagem e a satisfação dos 
estudantes serão verificadas através de questionários. Procurar-se-á, através deste estudo, 
oferecer subsídios importantes a respeito de como introduzir fundamentos técnicos e táticos 
relacionados ao voleibol nas aulas de Educação Física, que poderão contribuir, de forma 
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significativa, para a ampliação dos conhecimentos dos docentes e nas aprendizagens dos 
estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental. 

 

 

 


