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MANUAL FOLHAS

EDUCAÇÃO FÍSICA

1 INTRODUÇÃO

O Folhas é um Programa de Formação Continuada dos Profissionais da Educação 

que propõe uma metodologia específica de produção de material didático, como forma de 

viabilizar a pesquisa dos saberes e fundamentos teórico-metodológicos das disciplinas 

que compõem a matriz curricular da Educação Básica da escola pública paranaense. 

 Espera-se que, por meio desta metodologia de produção de material didático, seja 

desenvolvida uma prática de pesquisa no cotidiano escolar e sejam implementadas as 

Diretrizes Curriculares para Educação Básica da rede pública de ensino do Estado do 

Paraná.  O resultado deste processo são textos de material didático,  chamados Folhas, 

dirigidos aos estudantes da Educação Básica. 

Cada Projeto Folhas terá entre 08 e 12 páginas (papel A4) e deverá ser redigidas 

de  acordo  com as  Normas  de  Apresentação,  próprias  para  este  material,  (anexo  II), 

respeitando os direitos autorais e propriedade intelectual Lei n. 9610.   

Ao escrever um Folhas, é preciso estar atento para o quê não constitui um Folhas: 

textos  acadêmicos,  recortes  de  monografia,  dissertações  de  mestrado  ou  teses  de 

doutorado,  artigos  científicos,  recortes  da  Internet,  cópias  de  livros  didáticos,  projetos 

pedagógicos  disciplinares  e  interdisciplinares  ou  textos  que  não  contemplem  as 

exigências deste manual ou não tenham o aluno como interlocutor.

O Folhas é um texto de autoria e sua produção deve ocorrer de forma colaborativa 

envolvendo o autor e colaboradores: um deles da mesma disciplina do autor e os demais 

das disciplinas com as quais o texto estabelece relações interdisciplinares, uma ou duas, 

conforme  a  necessidade  da  pesquisa.   A  segunda  relação  interdisciplinar  não  é 

obrigatória.  

Participam, portanto, da produção o autor e os seus colaboradores, tendo em vista 

que a produção do Folhas consiste em um processo de pesquisa no qual são discutidos o 

conteúdo  investigado,  a  pertinência  e  precisão  conceitual,  as  atividades  pedagógicas 

propostas, bem como a elaboração, revisão e modificação do texto. 

Espera-se  que  a  troca  de  idéias,  entre  autor  e  colaboradores,  provoque  um 

processo  de  interação  importante  para  a  formação  continuada  dos  profissionais  da 

educação,  além  de  resultar  em  um  Folhas  com  correção  conceitual  e  gramatical, 

linguagem e grau de complexidade adequados aos estudantes do Ensino Fundamental 

e/ou Médio da escola pública paranaense.  
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Após  o  Folhas  passar  pelo  processo  de  validação  no  NRE  e  na  SEED,  caso  seja 

publicado no Portal Dia-a-dia Educação, o professor receberá pontuação para avanço na carreira 

do magistério, de acordo com a Resolução de Capacitação da Secretaria de Estado da Educação 

do Paraná.  

2 IDENTIFICAÇÃO DO TEXTO

Ao iniciar  a produção do Folhas o autor deverá elaborar um cabeçalho com as 

informações a seguir a fim de identificar a autoria e colaboração do texto: 

Escola: NRE:
Nome do Professor: e-mail:
Nível de Ensino:
Título:
Disciplina: 
Relação interdisciplinar 1: Relação interdisciplinar 2:
Conteúdo Estruturante:
Conteúdo Básico: 
Conteúdo Específico:

3 CONTEÚDO DO FOLHAS 

O  Folhas  deve  ter  como  fundamento  teórico-metodológico  as  Diretrizes 

Curriculares da Educação Básica (Ensino Fundamental e Médio)1, das disciplinas de 

cada nível de ensino, a saber: Língua Portuguesa/Literatura, Matemática, Física, Química, 

Biologia, Ciências, Educação Física, Arte, Língua Estrangeira Moderna (Inglês/Espanhol), 

Geografia, História, Sociologia, Filosofia, Ensino Religioso. 

O ponto de partida para produção de um Folhas  são os  Conteúdos Estruturantes e 

conteúdos  básicos  da  disciplina (ver  anexo  I),  que  orientam  a  seleção  de  um  conteúdo 

específico, o qual será identificado no cabeçalho e desenvolvido no texto Folhas. 

Assim, ao decidir escrever um Folhas, a primeira tarefa do professor autor é definir 

qual  o  conteúdo  básico  e  específico  que  ele  abordará.  Este  recorte  do  conteúdo 

específico  será  feito  levando-se  em  conta  os  conteúdos  estruturantes  e  básicos  da 

disciplina. Para iniciar a produção, o professor terá em mãos o Manual de produção do 

Folhas, as Diretriz de sua disciplina e as referências para pesquisa: livros, publicações, 

endereços de sites da Internet, etc. 

Ao  desenvolver  o  conteúdo  do  Folhas,  o  autor,  na  medida  em que  considerar 

1    O documento está disponível no Portal Dia-a-dia Educação.
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pertinente,  poderá  abordar  os  temas  referentes  aos  desafios  educacionais 

contemporâneos: Enfrentamento à Violência; Sexualidade; Prevenção ao Uso Indevido de 

Drogas; Educação Fiscal; Educação Ambiental; História e Cultura Afro-brasileira, Africana 

e Indígena. Para isso deverá fundamentar-se na legislação Estadual e Federal que tratam 

dessas demandas.  

No  desenvolvimento  do  texto,  é  necessário  ter  a  preocupação  constante  em 

adequar a linguagem ao interlocutor, lembrando-se sempre de que o Folhas é dirigido aos 

alunos.

Os Conteúdos Estruturantes  para a Educação Física na Educação Básica são: 

Esporte; Dança; Lutas; Ginástica; Jogos e brincadeiras,  cada um deles é composto 

por  conteúdos específicos.  Os conteúdos estruturantes e os específicos estão ligados 

pelos elementos articuladores. No final  deste manual há uma sugestão de conteúdos 

específicos a serem trabalhados nos Folhas.

O Folhas, portanto, é um material didático com um formato específico, isto é, ao 

produzir o Folhas o autor deverá atender a um conjunto de especificações obrigatórias.

Os itens obrigatórios para o Folhas são os seguintes:

a) Problema do Folhas

b) Desenvolvimento teórico disciplinar e contemporâneo

c) Desenvolvimento teórico interdisciplinar

d) Propostas de atividades (distribuídas ao longo do texto)

e) Referências

Obs.:  Esses itens não devem constar  como subtítulos no texto do Folhas.  Eles estão 

indicando  requisitos  obrigatórios  a  serem contemplados  no  corpo  do  texto  durante  a 

elaboração do mesmo, apenas como forma de organização didática.

3.1PROBLEMA DO FOLHAS

O problema do Folhas visa mobilizar, desafiar  o aluno, provocando-o a buscar e 

estudar  os conteúdos pertinentes  à resolução ou discussão do problema proposto.  O 

estudante, ao ler a problematização inicial, deverá sentir-se diante de um problema para o 

qual precisará buscar uma resposta. É importante ressaltar que o problema apresentado 

deve ser pensado  sob a ótica do aluno do Ensino Fundamental ou Médio, pois é ele 

quem deverá sentir-se mobilizado, provocado diante da situação apresentada.  

Nesse sentido, o problema ou situação problema inicial, para ser provocativo, deve 
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estar vinculado a questões do universo de diálogo do estudante (ciência, arte, filosofia, 

linguagem), seu cotidiano, conhecimento prévio, grupo social, mídia, e outros.

Podemos  entender  que  o  problema  inicial  dá  o  contexto  de  abordagem  do 

conteúdo específico a ser desenvolvido no Folhas.

A contextualização  contribui para que o conhecimento ganhe significado para o aluno, 

para que aquilo que lhe parece sem sentido seja problematizado e apreendido. É preciso, porém, 

que o professor tenha cuidado para não empobrecer a construção do conhecimento em nome de 

uma prática de contextualização. Reduzir a abordagem pedagógica aos limites da vivência do 

aluno compromete o desenvolvimento de sua capacidade crítica, de compreensão da abrangência 

dos fatos e fenômenos. Daí a argumentação de que o contexto seja apenas o ponto de partida da 

abordagem pedagógica, cujos passos seguintes permitam o desenvolvimento do pensamento  e 

da sistematização do conhecimento.

Nesse contexto,  o importante é a provocação,  a mobilização:  o aluno deve ter, 

realmente, um problema para resolver, com um grau de dificuldade tal que o mobilize a ler 

o Folhas, estudar, criar hipóteses, pesquisar para encontrar a resposta. A facilitação, os 

questionamentos  com  soluções  óbvias,  a  indução,  as  pistas  ou  a  apresentação  de 

respostas  logo  na  seqüência  do  texto  descaracterizam  o  problema,  uma  vez  que  é 

necessário  deixar  o  espaço para que o aluno formule  suas hipóteses de resposta ou 

solução para o problema apresentado. De acordo com Saviani (1993, p. 25-26)2, “algo que eu 

não sei não é problema; mas quando eu ignoro algo que eu preciso saber, eis-me, então, diante 

de um problema”. Saviani (1993) destaca que o que é mistério, desconhecido não é sinônimo de 

problemas, sendo assim, não é qualquer questão que se pode chamar de problema.

Segundo VIANNA (2002, p. 402):

(...) o que é um problema? 

a) Um sujeito está diante de um problema quando: a) se confronta com uma questão para 

a qual não sabe dar resposta; b) está diante de uma situação a qual não consegue 

resolver com os conhecimentos de que já dispõe. 

b) Um sujeito está diante de um problema quando: a) tem uma questão para resolver; b) 

quer ter uma resposta para essa questão; c) não tem, previamente, uma resposta para 

esta questão. 

c) Um problema é uma situação em que o sujeito é solicitado a realizar uma tarefa para 

qual não possui um método de resolução determinado. Se a realização da tarefa não 

for desejada pelo sujeito a situação não pode ser considerada um problema. 

d) É problema tudo que,  de uma maneira  ou de outra  implica,  da  parte do sujeito,  a 

2 SAVIANI, Dermeval. A Filosofia na Formação do Educador. In: SAVIANI, Dermeval. Do 
senso comum à consciência filosófica. Campinas: Autores associados, 1993.
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construção de uma resposta ou de uma ação que produza um certo efeito. A noção de 

problema  não  tem  sentido  se  o  sujeito  puder  aplicar  um  sistema  de  resposta 

inteiramente constituído.

A linguagem utilizada para apresentar o problema pode ser diversificada, de acordo 

com a criatividade do autor: poemas, notícias, imagens (desenhos, pinturas, fotografias, 

etc.), charges, tiras, enfim, poderão ser utilizadas linguagens verbais e não verbais. 

 Propor  um problema para o aluno é despertar  o seu desejo,  o  seu interesse, 

seduzi-lo pela situação; provocar nele a necessidade de chegar a uma resposta. 

Um Folhas pode ou não apresentar a resolução do problema proposto. É preciso 

lembrar que o  Folhas é  um material de apoio e que haverá um professor trabalhando 

com os alunos. A hipótese é que o professor fará intervenções que considerar necessárias 

para  abordagem  do  assunto,  o  que  não  implica,  necessariamente,  em  resolução  do 

problema. O objetivo é levar o aluno a um exercício de reflexão e raciocínio. 

Na  disciplina  de  Educação  Física  o  problema  deve  relacionar-se  a  uma  das 

diversas práticas da Cultura Corporal.  Para isso,  é necessário  direcionar  o  problema, 

garantindo  certa  especificidade  aos  conhecimentos  da  Educação  Física,  evitando, 

portanto, que o Folhas transite em conteúdos de outras disciplinas que não correspondam 

aos  objetivos  traçados  inicialmente  pelo  professor  autor.  Com  efeito,  poderão  ser 

propostos problemas que envolvam os esportes, as danças, as ginásticas, os jogos e as 

lutas contextualizando-os com a realidade vivenciada pelo aluno.

Para que o professor consiga apreender  o sentido e forma que deve ganhar a 

elaboração de um problema em Educação Física, considerando as especificações acima 

colocadas,  seguem  dois  exemplos  considerados  “adequados”  à  proposta  teórico-

metodológica presente nas Diretrizes:

a) Se há tantos atletas  com lesões freqüentes,  stress físico ou psicológico, 

tendinites recorrentes, entorses, então, por que se diz que o esporte faz bem 



6
para a saúde?

b) Sabemos que o Hip-Hop, que surgiu da união do Mc, Break, DJ e Graffiti, 

tem sido entendido como estilo  de música,  dança,  etc,  como grupo com 

roupas,  acessórios,  linguagens,  hábitos  que  identificam seus  integrantes. 

Atualmente o que é Hip-Hop? É uma forma de resistência ou de consumo? 

O que a imagem acima lhe diz?

3.2 DESENVOLVIMENTO TEÓRICO DISCIPLINAR

Após o recorte do conteúdo específico e a elaboração do problema, o autor fará o 

desenvolvimento do texto de seu Folhas. O texto deverá ser escrito de modo a fornecer 

subsídios ao aluno para a solução  ou para as tentativas de solução do problema. O 

tratamento  dado  ao  conteúdo  deve  contribuir  para  a  compreensão  e  discussão  do 

problema. O grande desafio é o de não escrever um texto demasiadamente explicativo, 

longo, acadêmico, comprometendo a provocação alcançada pelo problema e afastando o 

aluno do Folhas .

O desenvolvimento teórico ou proposição de práticas, portanto, deve remeter-se ao 

problema e abordar o conteúdo  da disciplina, garantindo que o grau de complexidade 

desse  conteúdo  seja  adequado  aos  alunos  e  ao  seu  nível  de  ensino.  Assim,  serão 

apresentados, no corpo do texto,  informações, convites e oportunidades para reflexões 
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que  permitam  ao  estudante  elaborar  algumas  hipóteses  e  testá-las  junto  com  seus 

colegas.  Esta  ação,  a  ser  desenvolvida  pelos  alunos,  realimentará  a  mobilização. 

Falaremos sobre isso quando abordarmos as atividades.

Dado que o conhecimento é uma produção histórica, é importante, ainda, que o 

desenvolvimento do texto do Folhas localize no tempo e no espaço o conteúdo tratado. 

A utilização de imagens pode constituir um elemento importante na elaboração do 

Folhas  e  a  distribuição  de  textos  e  imagens  deve  realizar-se  de  forma equilibrada  e 

adequada para auxiliar na compreensão do conteúdo. Aqui, é importante lembrar que o 

Folhas é material didático, não é um texto acadêmico.

 O  texto  do  Folhas  deve  primar  pela  correção  conceitual  e  gramatical, 

apresentando coerência no desenvolvimento das idéias. Uma boa revisão do texto, para 

eventuais e necessárias correções, é de responsabilidade do autor, antes da inscrição do 

Folhas.

 A escrita do texto não deve induzir a preconceitos étnicos, de gênero, religião, 

idade,  condição socioeconômica ou outros;  indicação que privilegie  membros de uma 

camada social ou habitante de uma região do país ou do mundo; apresentar propaganda 

mercadológica, político-partidária ou de doutrinação religiosa e ideológica e/outros. 

No desenvolvimento do Folhas deve apresentar  aspectos  contemporâneos  do 

conteúdo e mostrar abordagens atuais deste conhecimento, levando em consideração a 

evolução,  as aplicações ou usos contemporâneos destes conceitos,  as práticas atuais 

referentes  ao  conhecimento  que  está  sendo  abordado.  Enfim,  deve  apresentar 

abordagens  que  colaborem  para  que  o  conhecimento  e  sua  aprendizagem  sejam 

significativos para os estudantes.

Escrever  um  Folhas,  significa  sistematizar  experiências,  propor  atividades  e 

encaminhamentos que conduzam o aluno à compreensão do conteúdo estruturante  e 

específico  proposto.  Estes,  por  sua  vez,  devem,  necessariamente,  abordar  um  dos 

conteúdos estruturantes das Diretrizes Curriculares Estaduais da Educação Física.

Escrever um Folhas nesta perspectiva, transcende o senso comum e desmistifica 

formas  arraigadas  e  não  refletidas,  em relação  às  diversas  práticas  e  manifestações 

corporais.  Deve-se  priorizar  o  conhecimento  sistematizado,  como  oportunidade  para 

reelaborar idéias, e práticas que ampliem a compreensão do estudante sobre os saberes 

produzidos pela humanidade e suas implicações para a vida. 

Finalmente,  um  Folhas  de  Educação  Física  deve,  em  seu  desenvolvimento 

disciplinar,  estimular  e  propor  a  reflexão  teórica  e  experiências  práticas  das  diversas 

atividades  corporais  que  o  ser  humano  têm  produzido,  sistematizadas  através  dos 
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conteúdos  estruturantes  jogos  e  brincadeiras,  danças,  lutas,  ginásticas  e  esportes. 

(DCE's, 2007) 

3.3 DESENVOLVIMENTO TEÓRICO INTERDISCIPLINAR

Adotamos, no estado do Paraná, um currículo que é claramente disciplinar. Nossas 

Diretrizes Curriculares estão centradas nas disciplinas da Educação Básica - do Ensino 

Fundamental  e  do  Ensino  Médio.  Contudo,  ao   escrever  um Folhas,  o  autor  deverá 

contemplar uma ou duas disciplinas dentre as quatorze já indicadas. É importante que a 

relação interdisciplinar  se faça com conteúdos adequados ao mesmo nível  de ensino 

desejado.

O fato de se identificarem condicionamentos  históricos e culturais, presentes no 

formato disciplinar de nosso sistema educativo, não impede a perspectiva interdisciplinar, 

fundamentada na consciência de que a abordagem do mundo por meio de uma disciplina 

particular é parcial.

Trabalhar a interdisciplinaridade não significa negar o que é específico de cada 

disciplina, mas opor-se à idéia de que o conhecimento se processa em campos fechados 

em si mesmos. A interdisciplinaridade tem que respeitar o território de cada campo do 

conhecimento  e  distinguir  os  pontos  que  os  unem  e  que  os  diferenciam.  Essa  é  a 

condição necessária para detectar as áreas onde se possam estabelecer as conexões 

possíveis.

Segundo as Diretrizes Curriculares, a interdisciplinaridade pode ser definida como 

o movimento das disciplinas, que se articulam e se relacionam na busca pela apreensão 

do conhecimento. Desta forma,  é possível pensar em relações interdisciplinares quando 

conceitos,  práticas,  dados,  linguagens,  saberes de  uma disciplina  são incorporados  à 

discussão do conteúdo de outra e auxiliam na compreensão deste conteúdo. Ou, quando 

ao abordar o objeto de estudo de uma disciplina específica, verifica-se que aplicações 

estes  conceitos,  saberes,  práticas  podem  ter  em  outra  disciplina,  estabelecendo-se 

relações de modo a explicitar que as disciplinas não são fechadas em si mas que, apesar 

de  suas  especificidades,  tratam  de  conhecimentos  em  interface,  uma  vez  que  se 

compreende que o conhecimento não é fragmentado. 

  Assim, ao abordar um determinado conteúdo, o autor do Folhas, além de tratar 

este conhecimento na concepção da sua disciplina, buscará em outra disciplina meios 

que  possam auxiliar  os  alunos  na  compreensão deste  conteúdo.  Ou,  ainda,  levará  o 

conteúdo da sua disciplina para a outra, mostrando que aplicações ele poderá ter em 
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outra área. Esta relação enriquece a compreensão do conteúdo que está sendo abordado 

no Folhas. 

Frisamos  a  necessidade  de  o  autor  do  Folhas  desenvolver  de  fato  a  relação, 

fazendo  leituras  de  textos  das  outras  disciplinas,  trocando  idéias  com  os  colegas 

professores destas disciplinas, que serão seus colaboradores. O autor não pode apenas 

mencionar as outras disciplinas ou remeter os alunos à Internet, livros ou outro professor. 

Ao estabelecer relação interdisciplinar num Folhas de Educação Física, devem-se 

respeitar os seguintes critérios:

a) Utilizar conceitos, conteúdos e métodos de outra disciplina que auxiliem a 

responder à problemática proposta na disciplina de Educação Física.

b) Verificar nas Diretrizes Curriculares e no Manual Folhas, específicos de cada 

disciplina,  os  conteúdos  estruturantes  e  específicos,  além  das  estratégias 

necessárias para estabelecer a relação interdisciplinar.

Exemplo 1: relação interdisciplinar com a Sociologia e História, no LDP de Educação 

Física, o Folhas: O circo como componente da ginástica. Páginas 98-99.

Observando as diretrizes curriculares para o ensino de História e de Sociologia,  o 

Folhas  que  compõe  o  LDP  estabelece  relação  interdisciplinar  com  estas  disciplinas 

quando respeita  os seguintes critérios:

História: 

a) Delimitou o recorte espaço-temporal, ao situar a ginástica no século XIX;

b) Ao estabelecer relação entre presente e passado, não trata do conteúdo a partir 

de uma única verdade, deixando claro que o passado e o presente são tempos 

distintos.

c) Utiliza-se de um referencial teórico que favorece uma abordagem historiográfica 

atual sobre a problemática proposta.

Sociologia:

a) Trata  de  conceitos  utilizando-se  de  pesquisadores  de  estudam  a  temática 

discutida.

b) Articula o conteúdo do texto com as idéias de diferentes autores.

Para que um Folhas de outra disciplina faça relação com a Educação Física, será 

necessário observar os seguintes pontos:
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a) Se  os  Conteúdos  Estruturantes  e  específicos  de  Educação  Física  foram 

contemplados;

b) Se aborda os conteúdos da Educação Física por meio da Cultura Corporal, ou 

seja, apresenta o conteúdo estruturante e específico de forma contextualizada e 

histórica, ampliando a dimensão meramente motriz e técnica, considerando que 

o sujeito traz consigo marcas culturais e sociais que, por sua vez, implicam na 

constituição de sua subjetividade e, portanto, em sua expressividade corporal, 

para além da prática esportiva.  

c) Se  apresenta  proposta  de  atividade  relacionadas  à  Educação  Física, 

observando  os  encaminhamentos  propostos  nas  diretrizes  curriculares  desta 

disciplina.

3.4  ATIVIDADES

As propostas de atividades apresentadas pelo Folhas deverão proporcionar aos 

alunos  um  aprofundamento  maior  dos  estudos.  Neste  sentido,  elas  precisam  ser 

provocativas, instigantes,  inteligentes,  mobilizadoras,  reflexivas; Além disso, devem ser 

incluídas ao longo de todo o texto, com o intuito de realimentar a mobilização alcançada 

pelo problema inicial,  indicando ao aluno a continuidade da pesquisa,  possibilitando o 

desenvolvimento de várias linguagens. 

As  propostas  de  atividades  devem  ser  adequadas  à  resolução  do  problema 

proposto,  contribuindo  para  a  sua  compreensão  e  resolução.  Ao  propor  atividades  a 

serem realizadas a partir de filmes e pesquisas, por exemplo, o autor deve deixar claro o 

encaminhamento metodológico e sua relação com o conteúdo abordado no Folhas. 

As atividades para um Folhas em Educação Física devem contemplar as práticas 

corporais, de forma indissociada da teoria. Deve-se garantir, também, que ao longo do 

Folhas ocorra um equilíbrio entre atividades mais voltadas à prática, com atividades de 

pesquisa, debates, análises de filmes, dentre outras.

Cada nova proposta de atividade deve ser avaliada pelo autor,  tendo por base 

alguns questionamentos, tais como:

a) As  atividades  permitem  reflexões  que  mantenham  o  aluno  mobilizado  na 

solução do problema? 

b) Permite ao aluno, no momento da realização da atividade, refletir sobre as 

possíveis  soluções  com  base  nos  seus  conhecimentos  sobre  o  conteúdo 

específico que está sendo desenvolvido?
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c) Solicita  investigação,  análise,  comparação  e  busca  de  conhecimentos  em 

outras fontes de informação? 

d) No  caso  das  atividades  extra-classe  (pesquisa,  entrevista,  questionário, 

visitas, eventos, entre outras), elas contribuem para a solução do problema?

e) Propõe, ao estudante, um “convite ao raciocínio” cujo objetivo é permitir que o 

mesmo  participe  intelectualmente,  desenvolvendo  raciocínio  lógico  e 

investigativo?

3.5  REFERÊNCIAS

As referências e citações devem ser cuidadosamente realizadas, segundo normas 

deste manual. É de responsabilidade do autor do Folhas cuidar para que tais referências 

não sejam esquecidas, respeitando a lei de direitos autorais e propriedade intelectual, Lei 

Nº 9610 de 19 de Fevereiro de 1998, e as Normas de apresentação do Folhas.

Ressaltamos que nos Folhas poderão ser utilizados textos integrais,  desde que 

devidamente referenciados, visto que a publicação deste material é restrita e on-line.

Sobre  as  imagens,  indicamos  o  portal  www.diaadiaeducacao.pr.gov.br que  tem 

disponível um banco de imagens que poderão ser utilizadas sem implicações com direitos 

autorais. Outra alternativa é o autor utilizar imagens próprias, como fotografias de própria 

autoria, desde que não impliquem em infringir o direito de imagem.

4  ORIENTAÇÕES GERAIS 

Para  produção  e  inscrição  de  um Folhas  deverão  ser  cumpridas  as  seguintes 

etapas: 

4.1 ETAPAS DO PROCESSO

a) O  autor  produz  o  Folhas  seguindo  as  orientações  do  Manual  disciplinar, 

cumprindo as exigências do formato e adequação da linguagem. A colaboração 

tem início quando o autor entrega uma cópia para cada um dos colaboradores, 

os quais  farão a leitura utilizando os  manuais  disciplinares de produção, não 

só  para  analisar  sua  disciplina,  mas  também  analisando  o  Folhas  na 

perspectiva do aluno. 

b) O  autor  discute  o  Folhas  com  os  colaboradores.  A  troca  entre  autor  e 

colaboradores  acontecerá  até  que  o  Folhas  seja  considerado,  por  todos  os 

envolvidos,  como pronto  para  a  inscrição.  Quando  recebe  os  pareceres  de 

colaboração o autor realiza as adequações necessárias e, após o parecer final, 
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elabora  a  sinopse.  Esta  sinopse  consiste  numa  breve  apresentação  do 

conteúdo do Folhas (OBS: após a colocação no sistema, não há como corrigir 

ou retomar. A redação da sinopse, portanto, deve ser cuidadosa). 

c) O autor faz seu cadastro no Portal Dia-a-dia Educação, caso ainda não seja 

cadastrado, e verifica com os colaboradores se estes também têm o cadastro .

d) O  autor  inscreve  o  Folhas  on-line  no  www.diadiaeducacao.pr.gov.br: 

primeiramente preenche todos os campos do formulário,  digita  a sinopse  e 

anexa o arquivo com o  Folhas e os pareceres dos colaboradores na escola (um 

só arquivo). 

e) Os colaboradores do Folhas serão cadastrados no momento da inscrição por 

meio da digitação de seus respectivos R.G.   

4.2 AUTORIA E INSCRIÇÃO 

Cada Folhas terá um autor,  com habilitação ou atuação na disciplina em que 

pretende escrever, entre as citadas acima.

 Para se inscrever,  o autor  deverá  ser  professor  da Rede Pública  Estadual  de 

Ensino e estar cadastrado no Portal Dia-a-dia Educação.  

A inscrição deverá ser realizada somente após cumprida a etapa de produção do 

Folhas na Escola e serem emitidos os pareceres finais dos colaboradores. A inscrição 

será on-line, por meio do preenchimento de Formulário próprio. No ato da inscrição, o 

autor deverá preencher os dados solicitados,  inclusive a sinopse do Folhas. Deverá, 

ainda, registrar o nome e RG dos colaboradores os quais deverão ter cadastro no portal. 

Ao se inscrever, o autor anexa, no Sistema Folhas, o arquivo em editor de texto — .doc 

— contendo o Folhas e os pareceres dos colaboradores da escola (importante: Folhas e 

pareceres num só arquivo). 

No momento da inscrição on-line, o autor aceitará o termo de Cessão dos Direitos 

Autorais, autorizando a publicação do seu Folhas no Portal Dia-a-dia Educação.

4.3 COLABORADORES  

Os colaboradores serão, preferencialmente, da mesma escola do autor. Não sendo 

possível,  poderão  ser  de  escolas  diferentes,  mas  jurisdicionadas  ao  mesmo NRE.  O 

Folhas poderá ter até três colaboradores, sendo obrigatoriamente um colaborador com 

habilitação  na  disciplina  principal  do  Folhas  e  outro  com habilitação  na  disciplina  da 

relação interdisciplinar desenvolvida. No caso de uma segunda relação interdisciplinar, o 

colaborador deve, da mesma forma, ser habilitado na disciplina contemplada.

http://www.diadiaeducacao.pr.gov.br/
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 Os colaboradores deverão estar cadastrados no Portal Dia-a-dia Educação a fim 

de possibilitar a inscrição. 

A partir da leitura orientada pelos manuais disciplinares, os  colaboradores, reunidos com o 

autor,  apresentarão  seus  pareceres  verbalmente  e  por  escrito,  argumentando,  justificando  e 

sugerindo ao autor as mudanças que considerarem necessárias para o aprimoramento do texto. 

Após a  discussão dos pareceres , o autor fará as adequações necessárias, e, concluída esta 

etapa, procederá a inscrição no Sistema Folhas. 

4.4 PROCESSO DE VALIDAÇÃO NO NRE

Após a inscrição do Folhas no sistema on-line, cada NRE  terá 60 dias para análise 

tanto  pelo  responsável  da  disciplina  quanto  pelos  responsáveis  das  disciplinas  das 

relações interdisciplinares, e enviar, via Sistema Folhas, o parecer  ao autor. 

Ao receber o parecer de validação, o autor terá 90 dias para discutir novamente o 

Folhas com os colaboradores e proceder  a reformulação para enviá-lo  novamente ao 

NRE, via sistema Folhas. Esse processo poderá ser repetido duas vezes3. 

  Após  o  terceiro  recebimento,  o  NRE enviará  o  Folhas  ao  Departamento  de 

Educação Básica para continuidade do processo de orientação. 

 

4.5 PROCESSO DE VALIDAÇÃO NA SEED

O Departamento de Educação Básica, após receber o Folhas do NRE, terá 60 dias 

para  análise,  tanto  pelo  responsável  da  disciplina  quanto  pelos  responsáveis  das 

disciplinas  das  relações  interdisciplinares.  Após  este  processo,  poderá  efetuar  a 

publicação ou enviar novo parecer ao autor. 

Ao  receber  o  parecer  do  DEB,  o  autor  terá  90  dias  para  discutir  o  Folhas 

novamente, com os colaboradores, e proceder a reformulação para enviá-lo novamente 

ao DEB, via sistema Folhas. Este processo poderá ser repetido por duas vezes. 

Esgotadas todas as etapas de orientação,  o  DEB poderá  publicar  o Folhas ou 

devolver  ao autor  para  reformulação e  realização de nova inscrição,  caso  não esteja 

adequado às exigências do Projeto Folhas. 

4.6 EXIGÊNCIAS PARA  PUBLICAÇÃO 

O processo de validação constitui-se como formação continuada. O cuidado com 

o  registro  do  parecer  será  equivalente  àquele  do  autor  do  Folhas.  O  parecer  dos 

3  A equipe de orientação estabelecerá contato com o autor e colaboradores para discussão 
do Folhas e do parecer de orientação. 
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validadores deverá ser descritivo e este registro deverá ser realizado de acordo com as 

regras básicas para apresentação do Folhas.  

Os validadores do NRE e DEB terão como parâmetro, para análise do Folhas e 

produção do parecer, os manuais disciplinares de cada disciplina do Folhas da Educação 

Básica.     

Os pareceristas deverão analisar se o folhas atende integralmente as seguintes 

exigências do Manual Folhas a fim de que possa ser publicado: 

a)O cabeçalho do Folhas precisa atender integralmente às exigências do Manual 

Folhas. 

b)Articulação entre conteúdo estruturante,  básico e específico da disciplina.  

c)Relação do problema com os conceitos, teorias e conteúdos da disciplina.

d)Relação do problema com o universo de diálogo do estudante, linguagem  e seu 

nível de ensino. 

e)O problema deve mobilizar o estudante para elaboração de hipóteses, pesquisa, 

investigação e  estudo. 

f)Articulação  entre  o  problema,  o  desenvolvimento  teórico  e  as  atividades 

propostas.

g)Coerência  entre  o referencial  teórico utilizado na pesquisa e na produção do 

Folhas e os fundamentos teórico-metodológicos presentes nas DCE.

h)Coerência entre os conceitos desenvolvidos no Folhas e os referenciais teóricos 

utilizados e citados. 

i)Dados e  informações corretos e/ou atualizados, e referenciados. 

j)Coerência entre o desenvolvimento interdisciplinar e as Diretrizes Curriculares da 

disciplina com a qual o Folhas estabelece relação.

k)Coerência  entre  os  conceitos  desenvolvidos  na  relação  interdisciplinar  e  os 

referenciais teóricos utilizados e citados.

l)Dados e  informações corretos e/ou atualizados, e referenciados, apresentados na 

relação interdisciplinar. 

m)Atendimento à norma padrão da língua portuguesa. 

n)Adequação   da  linguagem  utilizada  no  Folhas  com  o  nível  de  ensino  do 

estudante.

o)Isenção quanto a preconceitos ligados a etnia, gênero, geração, origem social, 

religião, portadores de necessidades especiais, etc. 

p)Isenção quanto à vinculação  político-partidária. 
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q)Isenção quanto à divulgação de publicidade de mercado.

r)Relação  entre  as   atividades  propostas  ao  longo  do  Folhas  e  o conteúdo 

desenvolvido,  remetendo-os  à pesquisa, ao estudo e à análise crítica.  

s)Indicação  dos  recursos  necessários  para  desenvolvimento  das  atividades 

propostas. 

t)Clareza  nos  enunciados  dos  procedimentos  e/ou  encaminhamentos 

metodológicos que serão utilizados nas atividades propostas. 

u)Relação entre imagens utilizadas e o desenvolvimento do conteúdo. 

v)Adequação do texto às Normas de Apresentação  do Manual Folhas.

w)Respeito à lei de direitos autorais e propriedade intelectual Lei n. 9610.   

 

ANEXO I 

CONTEÚDOS EDUCAÇÃO FÍSICA 

CONTEÚDOS ESTRUTURANTES:  Esportes,   Jogos e brincadeiras,   Dança, 
Ginástica,  Lutas. 

1. Esportes: futebol, handebol, voleibol, basquetebol, atletismo, tênis de mesa, punhobol, 
beisebol, tênis de campo, xadrez. 

 Origens dos esportes e mudanças no decorrer da história.
 Atividades pré desportivas com fundamentos e regras adaptadas. 
 Noções das regras e elementos básicos.
 Práticas dos fundamentos das diversas modalidades esportivas.
 Sentido da competição esportiva.
 Esporte como atividade corporal: lazer, esporte de rendimento, condicionamento 

físico; benefícios e malefícios à saúde.
 Esporte e mídia.
 Ética nas competições esportivas.
 Súmulas, noções e preenchimento.
 Regras oficiais e sistemas táticos.
 Organização de festivais esportivos, de campeonatos, tabela e formas de disputa.
 Os contextos sociais e econômicos em que se desenvolveram os diferentes 

esportes.
 Dopping e recursos ergogênicos.
 Nutrição, saúde e prática esportiva.

2. Jogos e brincadeiras: brincadeiras de rua / populares; brinquedos, brincadeiras de 
roda, jogos dramáticos e de interpretação, jogos de tabuleiro (xadrez, dama, resta um, 
trilha, mancala, oware), jogos de estafetas; jogos adaptados, jogos de raquete e peteca, 
jogos cooperativos, bocha, jogos de salão.

 Origem e histórico dos jogos e brincadeiras.
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 Brinquedos, jogos e brincadeiras com e sem materiais alternativos. 
 Construção dos brinquedos. 
 Disposição e movimentação básica dos jogos de tabuleiro
 Os jogos, as brincadeiras e suas diferenças regionais.
 Estratégias de jogo.
 Tempos e espaços nos jogos e brincadeiras.
 Festivais.
 Organização de eventos, gincanas, caça ao tesouro e RPG.

3. Dança: atividades de expressão corporal; danças circulares; cantigas de roda; hip hop 
(break). Danças folclóricas e danças regionais; dança de rua; dança de salão.

 Origem e histórico da dança.
 Contextualização da dança. 
 Atividades de improvisação. 
 Movimentos de experimentação corporal (seqüencia de movimentos).
 Delimitação de tempo e espaço na dança.
 Formas corporais ritmico expressivas.
 Criação e adaptação de coreografias.
 Construção de instrumentos musicais.
 Elementos e técnicas de dança.
 Esquetes.
 Organização de festivais de dança.
 Diversas manifestações, ritmos, dramatização, danças temáticas.
 Apropriação da dança pela indústria cultural.

4. Ginástica: Ginástica Artística; Ginástica Rítmica, Atividades circenses, Ginástica geral, 
Ginástica  acrobática,  Ginástica  de  relaxamento,  Thai  chi  chuan,  Ginástica  natural, 
Ginástica de academia.

 Origem e histórico da ginástica;
 Aspectos culturais da ginástica;
 Cultura do Circo;
 Movimentos Básicos (ex: rolamento, parada de mão, roda);
 Construção  e  experimentação  de  materiais  utilizados  nas  diferentes 

modalidades ginásticas;
 Noções de posturas e elementos ginásticos.
 Manuseio dos elementos da ginástica rítmica. 
 Técnicas específicas das ginásticas esportivas.
 Ginástica e cultura de rua (malabares, acrobacias).
 Construção de coreografias.
 Grupos musculares, resistência muscular, diferença entre resistência e força, 

tipos de força, fontes energéticos.
 Diferentes  métodos  de  avaliação  e  análise  com  testes  físicos  e 

planejamentos de treinos.
 Organização de festivais de ginástica.
 Ergonomia, dort e lesão por esforço repetido.
 Consciência corporal.
 Correções posturais.
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5. Lutas: esgrima; capoeira; judô; sumô; taekwendo; jiu-jitsu; karate; greco-romana, muay 
thai, kung-fu, boxe. 

 Origem das lutas e mudanças no decorrer da história.
 Atividades que utilizem materiais alternativos.
 Jogos de oposição.
 Musicalização.
 ginga, esquiva, golpes, rolamentos, quedas, projeção e imobilização.
 roda de capoeira.

ANEXO II

NORMAS BÁSICAS PARA APRESENTAÇÃO DO FOLHAS

Normas para elaboração de referências bibliográficas poderão ser consultadas no 

site http://www.fmr.edu.br/publicacoes/pub_24.pdf A  seguir,  normas  básicas  para 

apresentação do Folhas. 

1- Configuração do Texto

x)Texto: deverá ser digitado em editor de texto formato  Word ou BROffice;  Papel:  A4 

(210x297mm), usando apenas o anverso (frente);

A- Número de páginas: máximo de 12 páginas com as seguintes dimensões: margem 

superior de 3 cm; inferior de 2 cm; esquerda de 3 cm; direita de 2 cm;

1. Paginação: deverá ser contada e numerada a partir da primeira página, no lado 

superior direito.  

2. Espaçamento: 

a) Espaço 1,5: para o corpo do texto; 

b) Espaço simples: notas de rodapé, legendas de ilustrações (figuras, gráficos, mapas, 

fotografias, quadros entre outros), tabelas e referências (entre as referências o espaço é 

duplo). 

3.  Fonte: 

a) Arial 12: para o corpo do texto (incluindo os títulos de seções); 

http://www.fmr.edu.br/publicacoes/pub_24.pdf
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b) Arial 11: notas de rodapé, paginação, legendas de ilustrações e tabelas; 

2- Citações: Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (2001,p.1-2) citação é 

definida como “menção, no texto, de uma informação extraída de outra fonte”, ou seja, 

transcrição literal do texto. É imprescindível, no final da citação, indicar:  (AUTOR,  ano, 

página deverá ser abreviada, p. e o número)

3- Referências e/ou referências bibliográficas: lista, em ordem alfabética, dos nomes 

de autores que foram utilizados como suporte bibliográfico para elaboração do texto.

Livros 

SOBRENOME,  Prenome  do  autor  (abreviado  e  em  caixa  alta).  Título  da  obra (em 

negrito). Edição (se houver). Cidade: Editora, ano.

Exemplo: 

HELLER, A. O cotidiano e a história. 6. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2000. 

a) Até três autores vale a regra acima, separando os nomes dos autores por ponto e 

vírgula.   

b) Mais de três autores, referencia-se o primeiro autor e acrescenta-se et.al. após o nome 

do primeiro autor da obra.

c) Em caso de obra organizada, referencia-se o organizador e acrescenta-se (org.). As 

demais informações seguem a regra citada acima.

d)  Em  obras  com  vários  organizadores,  referencia-se  o  primeiro  organizador  e 

acrescenta-se et.al. (orgs). As demais informações seguem a regra citada acima.

Artigo de Revista

SOBRENOME,  Prenome do autor (abreviado e em caixa alta). Título do artigo. Título da 

revista (negrito),  Local,  v.  (volume),  n.  (número),  meses (abreviados e separados por 

barra) ano.  

 Exemplo: 

 FRIGOTTO, G. A relação da educação profissional e tecnológica com a universalização 

da educação básica.  Revista Educação & Sociedade, Campinas,  v.  28,  n.  100,  out. 

2007.

 

Documentos consultados ONLINE

Livros eletrônicos 
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SOBRENOME, Prenome do autor (abreviado e em caixa alta). Título. Ano. Disponível em: 

<http://...> Acesso em: dia mês (abreviado) ano. 

Exemplo: 

MELLO, L. A..  A onda maldita: como nasceu a Fluminense FM. 1992. Disponível em: 

<http://www.actech.com.br/aondamaldita/creditos.html> Acesso em: 13 out. 2002. 

Artigos de periódicos ONLINE  

SOBRENOME, prenome do autor (abreviado e em caixa alta).  Título. Ano.  Título do Periódico, 

Local, n., dia mês (abreviado) ano. Disponível em: <http://...> Acesso em: dia mês (abreviado) 

ano. 

Exemplo:

FIGUEIRA, S. Remendo nas contas: governo baixa medidas na tentativa de reduzir o roubo de R$ 

51  bilhões  do  Sistema  Financeiro  de  Habitação.  Isto  É,  São  Paulo,  n.  1409,  01  out.  1996. 

Disponível em: <http://www.uol.com.br/istoe/economia/140920.htm> Acesso em: 03 out. 1996. 

Imagens

Na utilização de imagens de obras de arte, citar a fonte: livro, revista, sites, etc. : 

NOME  DO  ARTISTA,  nome  da  obra,  ano,  técnica  utilizada,  dimensões  da  obra, 

localização da obra (museu, praça, galeria, atelier, etc.), cidade.

Exemplo:

LEONARDO DA VINCI. Mona Lisa ou La Gioconda, 1503 – 7. Óleo s/ madeira de Álamo, 

77 x 53 cm. Museu do Louvre, Paris. 

Filmes

TÍTULO. Autor e indicação de responsabilidade relevantes (diretor, produtor, realizador,

roteirista  e  outros).  Coordenação  (se  houver).  Local:  Produtora  e  distribuidora,  data. 

Descrição física com detalhes de número de unidades, duração em minutos, sonoro ou 

mudo, legendas ou de gravação. Série, se houver. Notas especiais.

Exemplo:

NOME DA ROSA. Produção de Jean-Jaques Annaud. São Paulo: Tw Vídeo distribuidora, 

1986. 1 Videocassete (130 min.): VHS, Ntsc, son., color. Legendado. Port.

http://www.uol.com.br/istoe/economia/140920.htm
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Música

COMPOSITOR. Título da música. Intérprete. Título do CD, Gravadora, ano.

Exemplo:

ZECA BALEIRO;  ZÉ  RAMALHO.  Bienal.  Zeca  Baleiro  e  Zé  Ramalho.  Vô  Imbolá, 

Universal Music, 1999.
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