
UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA 

Campus Belo Horizonte 
 

Profa.Margareth de Paula Ambrosio 

Prof.Marcus Vinicius Bonfim Ambrosio 

nov/2007 

 

A Educação Física na Escola 
 

Legalmente a Educação Física é considerada Componente Curricular 
Obrigatório e Área de Conhecimento. Ela está na escola e é parte da escola. 

Tanto a LDB, quanto as Diretrizes Curriculares Nacionais, atribuem à Educação 

Física valor igual ao dos demais componentes curriculares, abandonando o 

entendimento de ser mera atividade destituída de intencionalidade educativa. 

(TEIXEIRA, 2006)1  

Hoje podemos afirmar que a Educação Física possui um saber. Um saber 

que envolve não só o saber fazer como o jogar, nadar, exercitar, mas também um 

saber sobre todas essas práticas: como e por que corremos, jogamos, dançamos, 

nadamos, fazemos ginástica... Sendo área do conhecimento, ela deve tratar das 

práticas corporais construídas ao longo dos tempos, como aquelas que se 

apresentam na forma de esporte, ginástica, jogos, brincadeiras, dança e movimentos 

expressivos. Essas vivências, seus conceitos, sentidos e significados, são 

conteúdos legítimos a serem tematizados e tratados em todos os níveis da 

educação básica. (TEIXEIRA, 2006)2 

 

PROJETO PEDAGÓGICO 
 

Para trabalharmos com a Educação Física hoje na escola é necessária uma 

sistematização da mesma, através da implantação de um Projeto Pedagógico ou 

Programa de Ensino ou Plano de Curso (palavras sinônimas), em que traçamos 

nossos objetivos, metas e metodologias a serem perseguidas ao longo do ano. Toda 
                                                
1 Texto adaptado da apresentação em powerpoint da Educação Física do Colégio Santo Agostinho de autoria da 
profa. Aleluia Heringer Lisboa Teixeira, 2006 e do Projeto Pedagógico da EF do referido Colégio. 
2 Idem. 
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essa sistematização deve ser acompanhada por avaliações periódicas, fazendo 

(re)adaptações para o ano seguinte, quiçá ainda para o ano em curso. Para cada 

segmento/série temos que pensar em eixos estruturadores e estruturantes de 

maneira que a seqüência tenha uma lógica e possa ser acompanhada ao longo dos 

anos escolares.  

Assim, alguns autores, como os da Proposta do Estado e dos PCNs, nos 

orientam em relação à determinação dos grandes eixos que possam estruturar 

esses Projetos Pedagógicos. Para tanto precisamos considerar como Eixos 
Temáticos os grandes grupos que envolvem o esporte, a dança, os jogos e 

brincadeiras, as atividades rítmicas e expressivas, a ginástica, a luta, o 

conhecimento sobre o corpo. Esses eixos se desdobram em Temas, por exemplo: 

no Eixo Temático Esporte o Tema pode ser o futsal, o vôlei, a natação, entre 

outros. Cada Tema pode se desdobrar em Tópicos que são a menor unidade de 

ensino. Dessa forma, acompanhando o exemplo acima, dentro do Eixo Temático 
Esporte, ao ensinar o Tema Voleibol, a aula poderá ser do Tópico Regras do 

voleibol.3  

Antoni Zabala (1999, p.107)4 afirma que a Educação Física na escola deve 

seqüenciar seus diversos conteúdos, e cada um deles precisa receber um 

tratamento periódico e integrado ao longo da etapa, levando em conta o nível em 

que os alunos se encontram, tanto no que se refere a aprendizagens prévias quanto 

ao desenvolvimento motor e afetivo, assim como às características dos próprios 

conteúdos, que devem ser graduados progressivamente, qualitativamente e 

quantitativamente. Essa área orienta-se para o desenvolvimento das capacidades e 

habilidades instrumentais, a fim de aperfeiçoar e aumentar as possibilidades de 

movimento dos alunos. Sabemos que a Educação Física constitui-se em uma área 

curricular que se baseia em conteúdos procedimentais, no entanto não podemos nos 

limitar aos aspectos perceptivos e motores, devemos enfatizar também os aspectos 

expressivos, comunicativos, afetivos e cognitivos. 

 

                                                
3 SEEMG. Proposta Curricular para as Séries Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio – Educação Física. 
Belo Horizonte: SEEMG, 2006. p. 19.  
4 ZABALA, A. (Org.). Como trabalhar os conteúdos procedimentais em aula. 2.ed. Porto Alegre: Artmed, 
1999. p.107-139. 
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É de fundamental importância compreender que cada realidade escolar é 

única, sendo, portanto, responsabilidade do grupo de professores que compõem 

cada escola adotar o Projeto que melhor se adeque à sua realidade. 

Para a elaboração do Projeto Pedagógico sugerimos um modelo, que 

poderá ajudar na construção de novos Projetos. 

 

 
 

PLANO DE AULA 

 

O Plano de aula é a menor unidade de um Projeto Pedagógico (Plano de 

Curso ou Programa de Ensino = palavras sinônimas). Não pode estar 

desvinculado do Projeto Pedagógico e nem dos outros professores que formam o 

corpo docente da escola, caso contrário não será coerente com o trabalho escolar. 

O Plano de aula deve ser elaborado para o aluno, que deve ser o centro 

deste plano. Ao elaborarmos um Plano de aula devemos pensar como o aluno vai 

aprender e como vai receber o que está sendo proposto no plano.  É um grave erro 

quando o professor pensa em elaborá-lo para si mesmo.   

Precisamos orientar o aluno para que ele estude para aprender e não para 

“passar de ano”, por isso ele deve ser o tema central do Plano de aula.  

Nós educadores devemos pensar situações que propiciem condições ao 

aluno de se apropriar do conhecimento. Lembre-se: nosso aluno não é uma “tábula 

rasa” e nós não somos os detentores do saber. Estamos sempre aprendendo uns 

PROJETO PEDAGÓGICO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

I. Introdução 
II. Concepção de Ensino de Educação Física 
III. Objetivo Geral da Educação Física 
IV. Conceitos fundantes 
V. Recomendações metodológicas 
VI. Programa por segmento e séries (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio) 

− Eixo Temático 
i. Tema 

ii. Tópico 
iii. Competências / habilidades 

VII. Recomendações para avaliação 
VIII. Bibliografia básica 
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com os outros, não é diferente com nossos alunos. Nosso papel é de orientador / 

facilitador do processo de ensino-aprendizagem, processo esse que precisa se 

transformar em uma troca proveitosa: o aluno chega com conhecimentos prévios 

que entrarão em contato com os conhecimentos científicos apresentados pelo 

professor, livros e pesquisas, conhecimentos esses que depois de assimilados serão 

transformados, reiniciando todo o processo, ampliando cada vez mais o 

conhecimento adquirido. Precisamos cuidar para que nossos alunos não se percam 

meio a tanta informação e que saibam construir, com responsabilidade, os saberes 

que necessitarão ao longo de suas vidas.   

 Para elaborarmos um bom Plano de aula devemos criar situações 

interessantes para nossas aulas e, antes de tudo, fazermos um diagnóstico dos 

alunos com os quais vamos trabalhar, lembrando que os alunos são diferentes e 

cada um tem suas especificidades e necessidades. É importante pensarmos como 

“eles irão aprender o que temos a ensinar”. Conhecendo com quem vamos 

trabalhar, respeitamos suas limitações, suas dificuldades, suas opiniões, e 

privilegiamos as condições de trabalho que melhor se adequam às necessidades de 

nossos alunos. 

 

Construindo um Plano de Aula 
 
1º passo  

− Seleção do TEMA GERADOR (previsto no Projeto Pedagógico): sua aula 

será sobre o quê, ou seja, para o segmento escolar a que ela se destina, 

nesta época do ano, que Tema está previsto no Projeto? 

2º passo 

− Seleção dos OBJETIVOS (pensar nas três dimensões: conceitual, 

procedimental e atitudinal) o que seu aluno deve fazer, saber e ser ? 

@ Procedimental (Fazer) – o que seu aluno vai fazer durante a aula? 

(correr, saltar, dançar, jogar...) 

@ Conceitual (Saber) – o conteúdo que seu aluno desenvolverá na aula o 

levará “a saber“ o quê? O que ele “aprenderá”? (idéias, conceitos, 

regras...) 
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@ Atitudinal (Ser) – a participação desse conteúdo ajudará seu aluno a se 

apropriar de um conhecimento. Como este conhecimento o ajudará em 

sua formação como pessoa, como cidadão? (atitudes, valores e normas) 

3º passo 

− Escolha da METODOLOGIA: como será desenvolvida a sua aula? Como 

proceder para que o aluno faça, saiba e seja? 

4º passo 

− Definição da AVALIAÇÃO: como você avaliará seu aluno e a aula 

ministrada? 

 

SUGESTÕES 
 

1. Elabore um Plano de Aula em que o aluno participe (que tal usar as idéias da 

concepção de Aulas Abertas?). Promova debates, ouça-os e incentive-os a 

ouví-lo também.  

2. Geralmente crianças e adolescentes gostam de se sentir úteis, promova 

brincadeiras para escolher os times, o ajudante, entre outros. 

3. Crie situações menos complicadas, ofereça desafios pertinentes à idade com 

a qual trabalha. Fale de situações que lhe sejam familiares, incentive os 

alunos a relatarem experiências no conteúdo trabalhado. 

4. Leia bastante, pesquise o assunto que irá abordar com a turma. É importante 

que você domine o conteúdo que está propondo para a turma. A pessoa só 

ensina aquilo que sabe. 

5. Faça um Plano de Aula flexível e adaptado para a realidade e necessidade de 

cada turma. Deve ser alterado sempre buscando adequação às necessidades 

da turma. 

6. Coloque-se no lugar do estudante e analise se o tema a ser trabalhado com 

os alunos é relevante do ponto de vista do aluno. Não devemos planejar só o 

que o aluno gosta, mas devemos sistematizar o ensino levando em 

consideração as necessidades de nossos alunos. 

7. Use diferentes métodos de trabalho. 

8. Anote, ao final do dia, tudo o que você fez com a turma. Esta é uma forma de 

analisar o que está ou não dando certo em seu trabalho. 
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9. Registre suas aulas sempre que puder, através de foto ou filmagem e escreva 

os pontos fortes da mesma, opiniões dos alunos, comentários interessantes, 

problematizações, entre outros. 

10. Faça um planejamento para todo o ano letivo, não o restrinja ao início do ano. 

11. Esteja sempre em contato com os professores, coordenadores, diretores e 

funcionários. É preciso trocar idéias. 

12.  Propicie momentos para o desenvolvimento de atividades multidisciplinares. 

13.  Seja criativo. 

 

Segue um modelo de ficha5 para Plano de Aula: 
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5 Ficha adaptada de uma proposta que o professor Paulo Roberto Padilha, do Instituto Paulo Freire, 
fez para estudantes de Pedagogia e Letras. Com ela você pode criar suas próprias fichas de 
planejamento. Disponível em http://www.escolaecia.hpg.ig.com.br/dicaaula1.htm. Acesso em 04 nov 2007. 
 

PLANO DE AULA 
 
Data:  
Nº de aulas (ou horas) que tenho para tratar desse conteúdo: 
Áreas ou disciplinas envolvidas (para atividades multidisciplinares): 
Eixo Temático: 
Tema: 
Tópico: 
Temas Transversais que posso incluir: 
Objetivos Específicos (conceitos, procedimentos e atitudes): 
Metodologia (desenvolvimento da aula): 

− Métodos que vou utilizar (aula expositiva, trabalho em grupo, atividades 
práticas...) 

− Recursos que vou utilizar  
− Reflexão / avaliação dos resultados da aula 

Bibliografia que preciso encontrar: 
Observações: 
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