
 
 
 
 
 

 

 
 

EVENTO PIONEIRO REALIZADO PELO PANATHLON 
É com imensa satisfação que o Panathlon Internacional – Distrito Brasil – 

Jaú/SP, Faculdades Integradas de Jaú – Faculdade de Educação Física e 
CREF4/SP promoveram à comunidade acadêmica e profissional a conhecer e 
participar do I Congresso Científico & Cultural Panathlon Brasil: “práticas 
transformadores: do jogo ao esporte para a vida”, realizado nos dias 5, 6 e 7 de 
setembro de 2019, na cidade de Jaú, estado de São Paulo - Brasil. 

O Panathlon é um movimento internacional que promove o 
reconhecimento oficial do COI, a cultura e ética do desporto e é generalizada e 
se esforça para fortalecer os valores do desporto como um instrumento de 
desenvolvimento e educação do povo e como portador de solidariedade entre os 
povos e as nações.  

Seu objetivo é a afirmação do esporte ideal e seus valores morais e 
culturais, como o desenvolvimento e promoção da pessoa e a solidariedade 
entre homens e povos. 

O termo "Panathlon" é de origem grega e pode ser traduzido como "todos 
os esportes". Seu lema "Ludis Iungit" significa "unidos pelo esporte". 

O Panathlon International é membro do Comitê Internacional de Fair Play 
(CIFP), do Conselho Internacional de Ciências do Esporte e Educação Física 
(ICSSPE) e do GAISF.  

Tem como princípio essencial o Fair Play, entendendo como a alma do 
esporte e um assunto para todos. Apoia o Movimento Olímpico em suas ações 
consistentes com os objetivos da união. 
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PROGRAMAÇÃO 
 

QUINTA-FEIRA (05/09) 
14:00 ÀS 19:00 

CREDENCIAMENTO 
SECRETARIA DO CONGRESSO 

(ENTRADA BLOCO MARFIM) 
19:00 ÀS 19:30 

ABERTURA OFICIAL 
ANFITEATRO DAS FACULDADES 

INTEGRADAS DE JAÚ 
19:30 ÀS 20:30 

CONFERÊNCIA  
"A ÉTICA COMO BASE DAS AÇÕES 

TRANSFORMADORAS: DO JOGO AOS 
ESPORTE PARA A VIDA"  

MESTRE EDUARDO BUTTER SCOFANO 
ANFITEATRO DAS FACULDADES 

INTEGRADAS DE JAÚ 
20:30 ÀS 21:00 

DINÂMICA E LANÇAMENTO DE LIVROS  
ANFITEATRO DAS FACULDADES 

INTEGRADAS DE JAÚ 
21:00 ÀS 22:30 

APRESENTAÇÕES ORAIS 
VER PROGRAMAÇÃO NA 

ABA"APRESENTAÇÕES ORAIS" 
SALAS DO PISO SUPERIOR E ANFITEATRO 
DAS FACULDADES INTEGRADAS DE JAÚ 

 

SEXTA-FEIRA (06/09) 
8:30 ÀS 9:30 

PALESTRA  
"O JOGO COMO PRÁTICA TRANSFORMADORA PARA A VIDA" 

PROF. DOUGLAS SANTA ANNA  
ANFITEATRO DAS FACULDADES INTEGRADAS DE JAÚ 

9:45 ÀS 11:00 
MESA REDONDA  

"O FURTO DO LÚDICO DAS CRIANÇAS DE HOJE EM DIA" 
 PROFA. MA. MARCELA GOMEZ ALVES DA SILVA 
"A IMPORTÂNCIA DO JOGO PARA OS ADULTOS" 

PROF. DR. EDISON MAITINO 
"RÚGBI: UMA EXPERIÊNCIA BEM SUCEDIDA PARA A 

TRANSFORMAÇÃO" 
PROF. ME. VIRGÍLIO FRANCESCHI NETO  

ANFITEATRO DAS FACULDADES INTEGRADAS DE JAÚ 
11:00 ÀS 11:15 

APRESENTAÇÃO CULTURAL 
LAPA - ESCOLA DE DANÇA  

ANFITEATRO DAS FACULDADES INTEGRADAS DE JAÚ 
11:15 ÀS 12:00 

APRESENTAÇÃO DE PAINÉIS 
HALL DO BLOCO MARFIM 

12:00 ÀS 14:00 
ALMOÇO - LIVRE 

14:00 ÀS 15:00 
PALESTRA 

"O PAPEL DO ESPORTE COMO PRÁTICA TRANSFORMADORA 
PARA A VIDA" 

PROFA. MA. LÍGIA ESTRONIOLI DE CASTRO  
15:00 ÀS 16:15 

MESA REDONDA 
"O ESPORTE É PARA TODOS?" 

PROF. ANTONIO CARLOS PEREIRA 
"O ESPORTE COMO POSSIBILIDADE TRANSFORMADORA NA 

ESCOLA" 
PROF. DR. ADEMIR TESTA JUNIOR 

"ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO E ESTADO" 
PROFA. MA. SIMONE APARECIDA BIGHETTI  

ANFITEATRO DAS FACULDADES INTEGRADAS DE JAÚ 
16:15 ÀS 16:45 

COFFEE BREAK 
HALL DO BLOCO MARFIM  

17:00 ÀS 19:00 
OFICINAS 

POLIBOL (17-00 ÀS 17:40) 
PROF. FERNÃO DE TOLEDO CASTRO 

FLAGBALL (17:40 ÀS 18:20) 
PROFA. RICHELLE JORDÃO 
MINOBOL (18:20 ÀS 19:00)  

PROF. DOUGLAS SANTA ANNA  
ANFITEATRO DAS FACULDADES INTEGRADAS DE JAÚ 

19:00 ÀS 20:30 
MESA REDONDA 

"PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO SOBRE JOGOS: NOVAS 
PERSPECTIVAS"" 

PROF. JOSÉ GERALDO 
"E-SPORTS: JOGO OU ESPORTE?" 

PROF. DR. EVANDRO ANTONIO CORREA 
"PREPARAÇÃO PROFISSIONAL PARA FAZER FRENTE AOS 

NOVOS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO FÍSICA" 
PROF. DR. WALDECIR LIMA  

ANFITEATRO DAS FACULDADES INTEGRADAS DE JAÚ 
20:30 ÀS 22:30 

JANTAR OFICIAL DO EVENTO 
APRESENTAÇÃO DO CIRCÊNICO 

SHOW COM A BANDA VISION 
LOUNGE ENTRE O GINÁSIO E O BLOCO MARFIM  

 

SÁBADO (07/09) 
9:00 ÀS 10:00 

PALESTRA 
"COMPROMISSO DO PANATHLON 

INTERNACIONAL COM A ÉTICA, OS JOGOS 
E O ESPORTE" 

PROF. DR. ANTONIO CARLOS BRAMANTE 
ANFITEATRO DAS FACULDADES 

INTEGRADAS DE JAÚ  
10:00 ÀS 10:30 

APRESENTAÇÃO CULTURAL 
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PLIÉ COMPANY 
ANFITEATRO DAS FACULDADES 

INTEGRADAS DE JAÚ  
10:30 ÀS 12:00 

MEDALHA DE HONRA DO CONSELHO 
REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO 
HOMENAGEM AO BASQUETEBOL DE JAÚ 

ANFITEATRO DAS FACULDADES 
INTEGRADAS DE JAÚ  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESSÃO TEMA LIVRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
O ENSINO DOS ESPORTES COLETIVOS E AS PERCEPÇÕES 

CONCEITUAIS E ATITUDINAIS DOS ALUNOS SOBRE O ESPORTE 
VINICIUS ARMANDO VIANNA GIACOMINI  

Faculdade Orígenes Lessa 
ADEMIR TESTA JUNIOR  

Faculdades Integradas de Jaú e Faculdade Orígenes Lessa 
 

RESUMO  
Introdução: Dentro do ensino dos esportes coletivos a escolha do método a ser 
trabalhado pelo professor é primordial, especialmente quando se trata das aulas de 
Educação Física no âmbito escolar. No entanto, há necessidade de se compreender as 
relações entre os métodos de ensino e a construção das percepções sobre o esporte 
por parte das crianças e jovens. Objetivo da pesquisa: Relacionar os métodos de 
ensino dos esportes coletivos com as percepções conceituais e atitudinais dos alunos 
sobre o esporte. Metodologia: Este estudo trata-se de uma pesquisa de campo e 
descritiva, com análise de corte qualitativo e quantitativo. A coleta de dados foi realizada 
com a observação de cinco aulas, seguindo os critérios estabelecidos na planilha de 
observação. Após a observação foi entregue ao professor um questionário para 
identificar seu conhecimento sobre a metodologia de ensino dos esportes e outro aos 
alunos que visava estabelecer o conhecimento relacionado ao conceito de esporte, a 
preferência entre participar ou vencer, utilizando a pergunta - se você estivesse em uma 
final de campeonato, o que você escolheria: vencer a partida e ser campeão, mas ficar 
no banco de reservas o jogo todo, ou participar do jogo, mas perder a partida e ficar 
vice-campeão?. Além disso os participantes foram instigados à uma relação com o “Fair 
Play” dentro do jogo, respondendo a pergunta - na mesma final de campeonato, o 
menino vai fazer o gol e, se ele fizer o gol, seu time perderá e ficará em segundo lugar, 
você está perto dele e poderia tentar recuperar a bola ou dar um pontapé nele. O que 
você faria? Resultados e discussão: Quando tratamos da assimilação do que é o 
conceito de esporte com os alunos, observou-se que independente do método que é 
praticado pelo professor, a percepção conceitual do aluno está vinculada ao prazer, 
lazer e saúde. Dentro das respostas objetivas, foi possível obter o seguinte resultado: 
Turma 1: predomínio do método analítico, 84% (n=19) dos participantes optaram por 
participar, na questão fair play 89% optaram por tentar roubar a bola; Turma 2: 
predomínio do método global, 91% (n=11) dos participantes optaram por participar, na 
questão fair play 64% optaram por tentar roubar a bola; Turma 3: predomínio do método 
analítico, 50% (n=8) dos participantes optaram por vencer, na questão fair play 75% 
optaram por tentar roubar a bola. É possível observar que a porcentagem menor de 
escolha em participar está na turma cujo método predominante foi analítico, e quando o 
predomínio foi do método global a porcentagem da preferência por participar é maior. 
Independentemente da predominância metodológica, observou-se a preferência pela 
ética na questão sobre o fair play. Conclusão: Concluiu-se que o método escolhido pelo 
professor faz parte da formação das percepções dos alunos sobre o esporte coletivo, 
porém outros aspectos também podem influenciar.  
Palavras-chave: Âmbito escolar, métodos de ensino e percepções. 

 

 

 

 



 
 

 

 

IMPACTO DO TREINAMENTO NO PERFIL DE HUMOR EM NADADORES 
GABRIEL ZANINI¹ ² 

JOSÉ ADWILTON CURVELO DE LUCENA 
CARLOS EDUARDO LOPES VERARDI¹ 
1 Universidade Estadual Paulista (Bauru) 

2 Faculdade Origênes Lessa 
 
RESUMO  
Introdução: O estresse pode ser entendido como uma desestabilização psicofísica, ou, 
como uma perturbação do equilíbrio da pessoa com o ambiente onde é inserido. Deste 
modo promove modificações no bem-estar, nas alterações fisiológicas e funções 
cognitivas, bem como na execução das ações e tomadas de decisão, fenômeno que por 
sua vez impacta diretamente na capacidade de execução de tarefa, e no desempenho. 
Deste modo o estado de humor do indivíduo se altera na medida em que seu 
treinamento se torna mais pesado, aumentando também a depressão, raiva, fadiga e 
diminuição do vigor. O atleta que apresenta estado de humor positivo tem elevado vigor, 
associados a baixos níveis de fadiga, raiva, tensão, depressão e confusão mental, 
podendo apresentar o melhor rendimento esportivo nessas condições. Deste modo a 
detecção do perfil de humor pode auxiliar os treinadores a identificar uma possível 
queda de rendimento causada pelo índice de estresse mediante o treinamento. 
Objetivo: O presente trabalho tem como objetivo observar os níveis de variação de 
humor em atletas de ponta durante diferentes fases do treinamento de preparação. 
Método: Participaram do estudo 32 atletas de ambos os sexos com idade 21 ± 7 anos. 
Utilizou-se do questionário de BRUMS para a detecção as variáveis de humor dos 
atletas, sendo aplicados uma vez por semana, e ao final de cada sessão foi obtido a 
Percepção Subjetiva de Esforço (PSE), durante 8 meses, sendo considerados apenas 
4 momentos para análise. Resultados: Os resultados demonstraram uma redução 
significante do Vigor durante as fases acompanhadas (10,72 ± 2,86 - 7,10 ± 1,95), e 
aumento significativo dos valores de Raiva (1,66 ± 2,04 - 3,62 ± 2,76), Fadiga (5,55 ± 
3,75 - 7,45 ± 3,21) e Depressão (1,52 ± 2,32 - 3,79 ± 2,48), não houve diferença 
estatística nos valores obtidos de PSE. Discussão: Os dados sugerem uma inversão 
da curva de perfil de iceberg proposto pela ferramenta de avaliação (BRUMS). Deste 
modo atletas que apresentam estado de humor com grandes alterações, podem não 
conseguir atingir o melhor desempenho esportivo. O vigor e fadiga tem relação direta 
com as demandas energéticas, sendo essas se alternando entre si, tendo o vigor ligação 
direta ao melhor rendimento esportivo, e, sua modificação interfere diretamente nas 
outras variáveis de humor. De maneira geral quando o vigor diminui de maneira 
exacerbada a fadiga se elevará excessivamente, o que denotaria um possível mal 
preparo físico e emocional, ou mesmo um planejamento inadequado das cargas de 
treinamento mediante as competições previstas no calendário. Apesar dos dados não 
apontarem valores significantes para a PSE pôde ser observado um aumento nas 
médias (7,17 ± 1,17 - 8,55 ± 1,06) indicando a dificuldade para a realização dos treinos. 
Conclusão: Foi observado que os atletas durante o período acompanhado saíram de 
um perfil considerado ideal para um quadro de alteração, deixando-os mais propensos 
de ter lesões e de um menor rendimento esportivo.  
Palavras-chave: Perfil de Humor, Estresse, Exercício, Treinamento, Alto Rendimento, 

Carga de Treinamento. 

 

 



 
 

 

 

O JOGO COMO INSTRUMENTO FACILITADOR NO PROECESSO DE 

ENSINO E APRENDIZAGEM PARA ALUNOS TEA 

CARLOS EDUARDO SAMPAIO VERDIANI 
UNESP Bauru e Secretaria Municipal de Educação de Jahu 

ANGELA MARIA PASSADORI VERDIANI 
Secretaria Municipal de Educação de Jahu 

VERA LUCIA MESSIAS FIALHO CAPELLINI 
UNESP Bauru 

RESUMO  
Introdução: Nos últimos anos a garantia de acesso à educação no Brasil vem 
crescendo e abarcando a maioria da população em idade escolar. Contudo, dados 
relevantes de pesquisas revelam grandes dificuldades na garantia de aprendizagem de 
todos esses alunos, principalmente quando falamos do processo de ensino e 
aprendizagem do público alvo da educação especial (PAEE) principalmente de alunos 
com transtorno do espectro autista (TEA). É de amplo consenso na literatura que jogos 
e brincadeiras apresentam grandes contribuições no ambiente escolar. Tendo em vista 
essa premissa e observando as comorbidades relacionadas ao TEA, os jogos vêm como 
importante instrumento no desenvolvimento global do aluno. Objetivo da pesquisa: 
apresentar jogos adaptados e baseados no Programa Teacch® como instrumento 
facilitador no processo ensino-aprendizagem de alunos TEA. Metodologia: a pesquisa 
foi realizada em uma escola municipal onde todos os alunos estão regularmente 
matriculados e foi dividida em quatro etapas. Na primeira etapa foi verificado onde e 
como se configuram os alunos TEA dentro da unidade escolar. Na segunda etapa foi 
realizada uma seleção de jogos possíveis de adaptações para o uso com o aluno TEA. 
Na terceira etapa foi feita todas as adaptações necessárias nos jogos escolhidos para 
a aplicação com os alunos TEA. Na quarta e última etapa da pesquisa, os jogos 
escolhidos e adaptados foram aplicados com o público alvo. Resultados e discussões: 
Desde os primórdios da educação, o jogo já está inserido no currículo escolar 
apresentado pelos professores. “É no jogo e pelo jogo que a civilização surge e se 
desenvolve” (HUIZINGA, 1938). Algumas adaptações se fazem necessárias para que 
esse jogo se faça efetivo no processo de ensino e aprendizagem para alunos TEA. 
Sabendo-se das características do aluno TEA e suas grandes alterações nas áreas de 
comunicação, interação social e comportamento, o uso do jogo vem em grande auxílio 
a essas deficiências, Honora (2016), diz que “o jogo é uma atividade lúdica, rica, afetiva, 
intelectual e acima de tudo, social”. Segundo Awad (2015), a falta de momentos lúdico-
recreativos dentro do ambiente escolar, pode acarretar problemas durante a vida escolar 
do aluno e consequentemente atrapalhar o seu processo ensino-aprendizagem, além 
de acarretar problemas que podem se estender pela vida adulta do então aluno. O autor 
ainda diz que devemos considerar todos esses benefícios que o jogo trás ao 
desenvolvimento da criança e nos leva a fazer reflexões se realmente o tempo 
disponibilizado dentro da escola para o jogo é satisfatório, e diz ainda que o aprendizado 
pode acontecer de forma lúdica a produtiva. Conclusões: concluo que a utilização dos 
jogos adaptados e baseados no Programa Teacch® foi de grande importância como 
instrumento pedagógico e contribuiu significativamente para a melhoria do processo de 
ensino e aprendizagem para alunos TEA.  
Palavras-chave: jogos, autista, escola, aluno TEA. 

 
 
 
 



 
 

 
 
 

PERSPECTIVAS DOS ESTUDANTES SOBRE O POLIBOL 
LEANDRO FERNANDES GARCIA 

PPDEB - NEPATEC / UNESP/BAURU 
EVANDRO ANTONIO CORRÊA 

Faculdades Integradas de Jaú - NEPATEC / UNESP/BAURU 
LILIAN APARECIDA FERREIRA 

DEF/PPDEB - NEPATEC / UNESP/BAURU 
 

RESUMO  
O acesso ao modo de pensar e significar as práticas corporais por parte dos estudantes 
é muito importante, pois alimenta a forma do professor organizar suas unidades de 
ensino. Sobre o Polibol, ele foi criado na cidade de Jaú/SP pelo professor de Educação 
Física Fernão Toledo de Castro no ano de 1980 e envolve uma integração dos esportes 
futsal/futebol, handebol, basquetebol e voleibol, associado ao tradicional jogo de 
queimada e aos princípios morais da arte marcial judô. Dessa forma, podemos afirmar 
que ele possui características próprias que o diferem de quaisquer outras modalidades 
esportivas e sob a perspectiva da diversificação nas aulas de Educação Física Escolar 
(EFE) o tornam uma interessante fonte de conhecimentos passiveis de serem 
sistematizados e estudados. Neste sentido, esta pesquisa tem como objetivo realizar 
um diagnóstico do entendimento dos alunos sobre o Polibol na perspectiva de identifica-
lo conceitualmente de acordo com as lógicas que o constituem. O desenvolvimento 
deste estudo teve como base a abordagem qualitativa de investigação, sendo orientado 
por um estudo exploratório, envolvendo 64 estudantes de três turmas de 5.º ano de uma 
escola pública municipal de ensino fundamental I (1º. ao 5º. ano) de uma cidade do 
interior de São Paulo. A coleta de dados foi feita por meio de aplicação de questionário. 
Os resultados mostraram que 41 participantes identificam o Polibol como sendo um 
esporte; 08 o identificam como um jogo; outros sete o associam a uma combinação de 
diferentes esportes; um participante identifica o Polibol como uma combinação de jogos 
e outro o define como uma brincadeira. Por fim, seis participantes demonstram não ter 
clareza sobre o tema, confundindo conceitos. Esses resultados nos permitem elaborar 
algumas considerações: a predominância de participantes que entendem o Polibol um 
esporte pode ser justificada pelo seu conjunto particular de fundamentos técnicos e 
táticos, regras fixas, competitividade e presença em competições de âmbito municipal; 
quanto a sua associação a um jogo, tal compreensão à sua característica de flexibilidade 
técnica e baixo índice de infrações; os participantes que o veem como uma combinação 
de esportes ou até mesmo de jogos podem estar se referindo ao fato do Polibol se 
apropriar de características de diversos esportes e um jogo para a constituição de sua 
lógica interna; o conteúdo também foi identificado como uma brincadeira, isso pode ser 
relativo ao caráter lúdico presente em seu processo pedagógico; quantos aos 
participantes enquadrados entre os que não apresentavam clareza de conceitos, estes 
entendiam o Polibol como um jogo, mas o utilizavam exemplos de esportes ou o 
definiram como esporte caracterizado como a junção de vários jogos. Considerando-se 
a característica essencialmente educacional do Polibol e sua recente história de 
investigações científicas podemos considerar que tais resultados podem colaborar no 
processo de construção de sua identidade e favorecer unidades de ensino para a EFE 
sobre essa modalidade, bem como suscitar novas pesquisas em torno do tema. 
Palavras-chave: Educação Física Escolar; Polibol; Ensino; Jogo; Esporte. 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

POLIBOL E EDUCAÇÃO FÍSICA: DO JOGO AO ESPORTE  

EVANDRO ANTONIO CORRÊA  
Faculdades Integradas de Jaú - NEPATEC / UNESP/BAURU 

LEANDRO FERNANDES GARCIA  
PPDEB - NEPATEC - UNESP/BAURU 

DEIVIDE TELLES DE LIMA  
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DR. RAUL BAUAB JAÚ  

 
RESUMO  
O jogo de Polibol teve sua origem nas aulas de Educação Física na década de 1980, 
criado pelo Professor Fernão Toledo de Castro, a partir de uma problemática surgida 
entre alunos, em que alguns alunos da turma queriam uma modalidade esportiva e 
outros alunos uma segunda atividade. Assim, um novo jogo é construído, com o uso de 
regras e movimentos de esportes como o handebol, basquetebol, voleibol, futsal e judô 
e da queimada. O Polibol, em sua trajetória passou por adaptações e ajustes de regras, 
pelo dinamismo do jogo e da participação dos alunos, problematizando e explorando as 
possibilidades de criar novas maneiras de jogar. O Polibol nasce na escola como uma 
prática pedagógica que combina fundamentos técnicos e estratégias táticas comuns aos 
esportes mencionados. Porém, o Polibol é, atualmente, um Jogo ou um Esporte? Dessa 
maneira, o objetivo desse trabalho é apresentar uma reflexão do Polibol como 
jogo/esporte em um processo de esportivização, no âmbito da Educação Física Escolar 
(EFE) – considerando as finalidades educacionais, as especificidades da área e a 
trajetória histórica. Para tanto, nesse momento da pesquisa, optou-se pela pesquisa de 
revisão de literatura referente ao Polibol, jogo e esporte. Nesse ínterim, definir jogo e 
esporte não é uma tarefa fácil, mediante as diferentes abordagens (sociológicas, 
filosóficas, fenomenológicas etc.). O jogo, entre as possibilidades, é uma atividade 
voluntária exercida dentro de determinados limites de tempo e espaço, com regras 
livremente consentidas, mas obrigatórias, ultrapassando os limites da atividade 
puramente física ou biológica, pode ter um fim em si mesmo, acompanhado de 
sentimentos de tensão e alegria e de uma consciência de ser diferente de vida cotidiana. 
O esporte, basicamente, é uma atividade sujeita a determinados regulamentos e que 
geralmente visa a competição entre praticantes e é organizado por uma instituição 
oficial. Portanto, na EFE, o jogo e esporte compõe seu rol de conteúdos e suas 
influências e seus movimentos estão presentes no Polibol. A partir desses 
apontamentos, emergem reflexões referente ao Polibol visando compreender a 
dinâmica do jogo a partir das discussões em torno das conceituações e significações 
que lhe são atribuídas. Dessa forma, conclui-se que o Polibol tem suas origens no jogo, 
que atendeu, naquele momento, as necessidades das aulas de Educação Física e com 
o passar do tempo foram estabelecidas regras fixas e competição. Com isso o Polibol 
vem adquirindo características esportivas, ou seja, está em um processo de 
esportivização, assim como todos os esportes modernos, que saíram da condição de 
jogo e se tornaram esportes. Por fim, o Polibol, carece passar, também, pela 
institucionalização para se aproximar ainda mais da categoria esporte. Nessa 
perspectiva, o jogo Polibol pode estar em processo de se tornar uma modalidade 
esportiva, mas, sem perder sua essência de ser um jogo a favor da Educação Física, 
com papel relevante no contexto educacional.  
Palavras-chave: Polibol; Jogo; Esporte. 
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RESUMO  
A escola, talvez, seja o local onde acontecem os primeiros contatos das crianças e 
adolescentes com o esporte. Entretanto, o desenvolvimento da iniciação esportiva é 
realizada como uma atividade extracurricular, no contra turno escolar e não nas aulas 
de Educação Física que preza por outros objetivos e atividades da cultura corporal de 
movimento. Além das aulas de Educação Física, instituiu na rede pública de Educação 
do Estado de São Paulo, como complemento às atividades do componente curricular 
Educação Física as Atividades Curriculares Desportivas (ACD) criada pela Resolução 
SE 142/2001 da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Assim, esta 
investigação visa apresentar o desenvolvimento do esporte na escola cujo objetivo 
desse estudo é identificar a estrutura das Atividades Curriculares Desportivas (ACD) no 
ambiente escolar sob a ótica dos Professores de Educação Física. Trata-se de uma 
pesquisa de abordagem qualitativa e exploratória, com a aplicação de questionário, 
elaborado com base nos estudos realizados sobre o tema com questões pertinentes aos 
objetivos da ACD. A pesquisa de campo foi realizada em escolas públicas estaduais da 
Diretoria de Ensino de Jaú no Estado de São Paulo. A amostra de estudo foi constituída 
por 10 professores de Educação Física da rede estadual de ensino que trabalham ou já 
trabalharam com ACD na escola. Para que as ACD sejam promovidas nas escolas há 
necessidade de material esportivo adequado para a modalidade a qual é trabalhada 
pelo professor de Educação Física. Sobre dificuldades nas ACD, a escassez de 
materiais surgiu como principal ponto e é o fator negativo mais evidente de acordo com 
os dados encontrados. Por meio da escala de satisfação, os professores foram 
questionados se a ACD vem alcançando o resultado esperado e 90% das respostas 
acreditam que tem alcançado seus objetivos propostos, como a formação do cidadão e 
preparação dos jovens para competições. Da mesma forma, os resultados apresentam 
a importância da prática do esporte nas escolas, como espaço de vivência de relações 
interpessoais que contribuem para a ampliação das oportunidades de exercício de uma 
cidadania ampla e consciente. Emerge da pesquisa a preocupação não deve ser 
somente a de formar o aluno atleta, mas envolvê-lo no processo de ensino e 
aprendizagem, sistematizado e espontâneo, com alunos cooperativos e autônomos. Os 
professores participantes dessa pesquisa creditam a relevância de seu trabalho com 
esporte na escola e a contribuição no desenvolvimento do aluno como um todo e para 
a Educação Física Escolar. Conclui-se que o esporte pode ser positivo na escola como 
conteúdo de uma aula de Educação Física e como modalidade das Atividades 
Curriculares Desportivas, a fim de proporcionar ao aluno o interesse pela prática 
esportiva. 
Palavras-chave: esporte; educação física; escola; iniciação esportiva. 
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RESUMO  
A natureza essencialmente prática dos conteúdos abordados pelo professor de 
Educação Física escolar, bem como a possibilidade de acompanhar a trajetória escolar 
do aluno durante o decorrer dos anos, proporciona, a esse profissional, uma perspectiva 
singular, quanto ao desenvolvimento discente na escola. No entanto, a participação e o 
envolvimento desses professores em conselhos e reuniões da escola ainda acontecem 
de forma esporádica e pontual, visto que, durante esses momentos, os alunos, muitas 
vezes, permanecem sob a sua responsabilidade. Logo, suas impressões e opiniões 
acabam ficando em segundo plano na organização e planejamento do trabalho escolar. 
Sabe-se que são muitos os desafios enfrentados pela escola atualmente, e os 
professores de Educação Física podem contribuir na identificação e solução de 
problemas não observáveis no ambiente de sala de aula. Por isso, considerando a 
relevância e a singularidade das percepções dos professores dessa disciplina escolar, 
a presente pesquisa objetivou analisar os desafios da Educação Básica atual, na 
perspectiva de professores de Educação Física escolar. Para tanto, realizou-se revisão 
de literatura sobre a temática em questão, e, em seguida, coletamos os dados.  A 
pesquisa foi realizada numa cidade do interior paulista e teve como público alvo os 
professores de Educação Física da rede municipal de ensino. Apenas 17 dos 24 
professores dessa rede de ensino concordaram em participar deste estudo. Como 
instrumento de coleta de dados, utilizamos a entrevista semiestruturada, os quais foram 
analisados quali-quantitativamente. Os resultados da pesquisa correspondem a análise 
e quantificação das respostas para a seguinte questão: Para você, hoje, quais são os 
desafios da Educação Básica? Constatou-se que a) o desafio de alinhar a educação 
familiar com a educação escolar foi identificado como a principal questão a ser 
enfrentada, pela escola, na atualidade, sendo citado por 76,5% dos entrevistados; Além 
disso, também destacou-se, b) falta de infraestrutura adequada, citado por 41% dos 
professores; c) Dificuldades para compreender a geração atual e promover um ensino 
de qualidade, citado por 35,3%; d) capacidade de motivar o aluno para os conteúdos 
escolares, citado por 23,5%,; e e) desvalorização docente, citado por 23,5% dos 
entrevistados. A diversidade dos desafios relatados sugere um sistema de ensino 
ultrapassado e com muitos enfrentamentos em busca de uma educação básica de 
qualidade. Concluiu-se que, na percepção dos professores de Educação Física escolar, 
são muitos os desafios da Educação Básica atual, sendo que o elo Família-Escola 
precisa, urgentemente, ser reforçado. A escola não deve se transformar num ambiente 
estranho, diferente da comunidade onde está inserida. Pelo contrário, acredita-se numa 
escola acessível, capaz de acolher pais, alunos e comunidade escolar em prol de uma 
melhor qualidade do ensino. 
Palavras-chave: Educação Física; Escolarização; Desafios. 
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RESUMO 
INTRODUÇÃO: A inteligência emocional pode ser definida como a capacidade de 
controlar e regular os sentimentos, para o conhecimento das emoções dos outros e para 
usar sentimentos como um guia de ações e pensamentos. Na realização da atividade 
física, diz-se que a inteligência emocional é uma das áreas psicológicas importantes no 
desenvolvimento de atletas, na motivação de praticantes de exercício e na forma de 
trabalho de treinadores e professores. No ambiente esportivo, encontra-se um campo 
em que se apresentam vertentes pautadas nas emoções, como por exemplo a 
inteligência, a imaginação, a criatividade. Contexto esse, ideal para o estudo de 
inteligência emocional por suas situações e experiências vivenciais pautadas na relação 
com as regras do esporte. Assim, conhecer o acometimento da inteligência emocional 
no transcorrer da prática esportiva mostra que o desempenho e a aprendizagem vão 
além das execuções dos movimentos. OBJETIVO: Apresentar o aprimoramento da 
inteligência emocional na prática esportiva. METODOLOGIA: Esta é uma revisão da 
literatura com consulta aos bancos de dados do Google acadêmico, Scielo e MEDLINE. 
Os artigos utilizados para este trabalho foram publicados nos últimos cinco anos.  
RESULTADOS: Foram encontrados cinco artigos que apresentaram o tema e 
relacionaram a inteligência emocional com a prática esportiva. DISCUSSÃO: Cada 
modalidade esportiva produz um efeito distinto nas dimensões da Inteligência 
emocional. Esse está associado à melhor performance e desempenho no 
desenvolvimento de habilidades esportivas e boa gestão de estados de humor. Os 
conteúdos emocionais influenciam na execução das atividades esportivas tanto para a 
realização de gestos motores próximos dos ideais como, em casos negativos, na piora 
do desempenho. Qualidades positivas são geradas nos aspectos social (lealdade, 
cooperação, desportividade, convivência, respeito, amizade, companheirismo, trabalho 
em equipe) e pessoal (responsabilidade, perseverança, disciplina, força de vontade, 
espírito de sacrifício, habilidade, criatividade, saúde, diversão). CONCLUSÃO: A 
inteligência emocional contribui significativamente na prática esportiva. Da mesma 
forma, o esporte é uma intervenção que oferece situações em que ocorre o 
aprimoramento da inteligência emocional como na diminuição do estresse, nos aspectos 
de sociabilidade e no autocontrole. A motivação também exerce um papel fundamental 
no controle dos sentimentos e, consequentemente na inteligência emocional.  
Palavras-chave: Palavras-chave: inteligência, emoções, atividade física. 
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RESUMO  
Introdução: Atualmente em muitas escolas a educação física é vista apenas como uma 
disciplina que completa a carga horária dos discentes, porém pesquisas mostram que a 
prática de atividades físicas por meio do esporte tem uma relação muito favorável com 
funções cognitivas e melhoramento do desempenho escolar dos alunos. Objetivo da 
pesquisa: Verificar na literatura a influência da prática de exercícios físicos, 
desenvolvimento cognitivo e desempenho escolar. Metodologia: Revisão da literatura 
em biblioteca virtual e artigos disponíveis no SciELO. Resultados e Discussão: Muitos 
autores discutem sobre a importância da prática do esporte para o desenvolvimento das 
crianças e dos adolescentes, Peserico (2009) ressalta que a prática esportiva é um 
processo organizado de aperfeiçoamento e preparação técnica, física, psicológica e 
intelectual. Hagemann e Rodrigues (1991) também discorrem sobre o assunto ao 
afirmarem que o movimento corporal assume um papel importante na formação global 
da criança, pois irá intervir nos fatores físicos, cognitivos e sociais, ampliando os 
aspectos relevantes ao desenvolvimento dela. Hillman et al. (2008) destacam que entre 
os benefícios cognitivos de um estilo de vida ativo, parece que o exercício físico pode 
beneficiar especificamente as funções executivas. Pesquisas recentes comprovam que 
crianças e adolescentes que praticam esportes com frequência apresentam um 
desempenho escolar 20% superior a de alunos sedentários, pois ao exercitar o corpo 
as sinapses neurais aumentam, dessa forma há um desenvolvimento das células 
cerebrais fazendo com que o cérebro se mantenha ativo, e com isso evitando o 
envelhecimento cerebral e a perda de funções cognitivas. No ambiente escolar os 
alunos indisciplinados ao praticarem um exercício físico diariamente, se faz notória a 
melhora comportamental e maior empenho para os estudos, pois a atividade física vai 
além da busca pela saúde e bem-estar, ela auxilia na aprendizagem, disciplina, funções 
cognitivas, relacionamento interpessoal, concentração, atenção, saúde mental e 
consecutivamente o desempenho escolar. Conclusões: Uma vez que a atividade física 
e o esporte, muitas vezes, podem ser introduzidos na vidadas crianças ou dos 
adolescentes por meio da educação física escolar, e perante aos benefícios que essas 
atividades vêm demonstrando, se faz necessário à valorização da educação física nas 
escolas.  
Palavras-chave: Educação Física, Esporte, Desempenho Escolar e Bem-estar. 
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RESUMO 
A Educação Física, em sua especificidade histórica, vem construindo ideias para 
a sua implementação e afirmação como componente curricular importante na 
Educação Infantil. Porém, se tem debatido muito pouco sobre o processo 
avaliativo para a Educação Física na Educação Infantil. A avaliação é um ato 
permanente e cotidiano na vida das pessoas. Neste contexto, a avaliação 
assume grande importância no contexto escolar à medida que favorece o 
acompanhamento da construção do conhecimento, e o direcionamento das 
ações pedagógicas do professor e dos alunos às aprendizagens. No entanto, o 
princípio fundamental da avaliação é o acolhimento, de forma que acolher 
significa assumir a situação como ela é e está, para que a partir daí sejam 
delineadas as próximas ações pedagógicas. Para as aulas de Educação Física 
na educação infantil, o processo de avaliação é frequentemente concebido e 
baseado na observação, o que parece conduzir o processo para a verificação da 
melhoria da quantidade e da qualidade motora como única variável avaliativa. 
Não se trata de trocar a observação por outros instrumentos de avaliação, e nem 
de deixar de coletar informações sobre a ampliação do repertório motor das 
crianças, mas de pensar em novos instrumentos para a reorganização da 
avaliação nas aulas de Educação Física na educação infantil. Por todas essas 
razões, o objetivo deste trabalho foi refletir sobre como o desenho pode contribuir 
ao processo avaliativo nas aulas de Educação Física na Educação Infantil, já 
que as crianças desenham o que sabem sobre as coisas e não o que veem. 
Metodologicamente trata-se de uma pesquisa direta e de campo, que se 
caracteriza como estudo de caso. Foram analisados, qualitativamente, os 
desenhos de 30 crianças, elaborados durante as aulas de Educação Física de 3 
professores (D, M e A), em 3 escolas distintas. Os desenhos foram observados 
e analisados pelos mesmos 3 professores, os quais buscaram dados sobre as 
aprendizagens das crianças expressos nos desenhos, relacionando-os com as 
atividades vivenciadas durante as aulas de Educação Física. Os desenhos do 
professor D foram elaborados após a realização de uma roda de conversa sobre 
os jogos populares, e listagem das brincadeiras coletadas pelos alunos em 
entrevista com os pais. Os desenhos do professor M foram elaborados após a 
confecção de um estetoscópio com garrafas plásticas e auscultação da 
frequência cardíaca entre os alunos. Os desenhos do professor A foram 
elaborados sobre as capacidades físicas força e velocidade, após a realização 
de vivências diversificadas, e estimular os alunos a reconhecerem as 
capacidades físicas nas atividades. Sobre os desenhos do professor D, foi 
possível observar que os alunos reconhecem os elementos e as principais regras 
dos jogos populares. Cada aluno buscou exibir as brincadeiras que  



 
 

 
 
consideraram mais prazerosas. Não foi possível identificar se os alunos 
compreendem o conceito de jogos populares ou se classificam as atividades 
vivenciadas como jogos populares. Nos desenhos do professor M, foi possível 
observar que os alunos localizam o coração no corpo humano, e compreendem 
que ele é o responsável pelo envio de sangue às demais partes do corpo. No 
entanto, não foi possível identificar se os alunos se atentam para as alterações 
de frequência cardíaca em relação ao esforço físico realizado. Analisando os 
desenhos elaborados durante as aulas do professor A, entendeu-se que os 
alunos reconhecem os elementos das atividades vivenciadas, além de 
identificarem a capacidade física predominante em cada atividade. Foi possível 
notar que os alunos representaram a atividade mais significativa ou as 
vivenciadas nas aulas mais recentes. Logo, podemos inferir que há uma 
construção conceitual subjetiva acerca da força e da velocidade por parte dos 
alunos, mas não é possível identificar o conceito e nem a profundidade da sua 
compreensão. Considerando que os desenhos fornecem informações 
importantes sobre as percepções dos alunos, conclui-se que se trata de um 
instrumento de avaliação interessante ao processo de avaliação da 
aprendizagem para utilização nas aulas de Educação Física. Mas entende-se 
que o processo avaliativo não pode ser baseado exclusivamente nesse 
instrumento, afinal as informações e interpretações sobre os desenhos são 
limitadas. Por isso, essa pesquisa sugere que os desenhos sejam utilizados em 
consonância com outros instrumentos avaliativos. 
Palavras Chave: Avaliação. Educação Física. Educação Infantil. 
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RESUMO  
Brincar faz parte da vida da criança desde a mais tenra idade. Nas interações e práticas 
do cotidiano a criança, compreendida como sujeito histórico e de direitos, vivencia e 
constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, aprende, observa, 
experimenta, narra, questiona e constrói sentido sobre a natureza e a sociedade, 
produzindo cultura. A interação durante o brincar caracteriza o cotidiano da infância, 
trazendo consigo aprendizagens potenciais para o desenvolvimento integral das 
crianças. Ao observar essas interações e a brincadeira entre as crianças e delas com 
os adultos é possível identificar, por exemplo, a expressão dos afetos, a mediação das 
frustrações, a resolução de conflitos, a regulação das emoções, a aquisição de novas 
aprendizagens e as relações interpessoais estabelecidas. O brincar tem valor em si e 
precisa ser organizado para ser estudado. Cabe ao professor de Educação Física 
adequar os espaços e o tempo vividos pela criança através de intervenções responsivas 
quanto à estruturação das brincadeiras e as possíveis interações que favoreçam a 
imaginação e a espontaneidade, garantindo a organização dos ambientes que validem 
e contribuam para o desenvolvimento global de seus alunos. Tais práticas, por meio das 
interações e das brincadeiras, garantirão a efetivação dos eixos estruturantes, dos 
direitos de aprendizagem de conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se e 
conhecer-se, preconizados pela Base Nacional Comum Curricular. Pensando nestes 
pressupostos, o Projeto “BRINCAR” tem como principal objetivo resgatar o brincar das 
várias gerações: alunos, pais e avós. Para isso, tornou-se necessário fazer um 
levantamento das brincadeiras vivenciadas pelas três gerações, com o intuito de 
otimizar os espaços utilizados, as interações realizadas e as sensações vivenciadas, 
traçando de maneira lúdica e participativa um paralelo entre as mudanças ocorridas com 
o passar dos anos objetivando estreitar os laços e os vínculos estabelecidos com a 
família e a comunidade. Foi realizada a apresentação e sensibilização do Projeto 
“Brincar” envolvendo todos os gestores e professores de Educação Física da Rede 
Municipal de Ensino de Jahu. Metodologicamente foi utilizada uma pesquisa de campo, 
através de questionários respondidos coletivamente por alunos, responsáveis, 
professores e gestores nos níveis de Educação Infantil e Ensino Fundamental I, com o 
intuito de operacionalizar os dados referentes as brincadeiras preferidas, os espaços, o 
tempo, os recursos utilizados e os responsáveis pela transmissão dessas vivências. 
Com base na análise dos dados obtidos nesta pesquisa foi possível mapear todo o 
nosso município, e constatar que, apesar dos avanços tecnológicos e da crescente 
utilização das redes sociais, o ato e brincar centrado nas interações humanas e 
realizado nos diversos espaços coletivos, ainda se torna evidente e praticado por nossos 
alunos. Verifica-se ainda que a família e os amigos se mantêm como elementos 
primordiais para a transmissão destas brincadeiras que conservam o caráter lúdico e 
cultural do brincar. Sabedores desses aspectos, cabe a cada Unidade Escolar estreitar 
ainda mais os vínculos com sua comunidade tornando a prática do brincar mais 
significativa, relevante e prazerosa às crianças. 
Palavras-chave: Brincar, Educação, Infância, Família, Interações. 
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RESUMO  
A escala e a amplitude da atual revolução tecnológica, os investimentos, as mudanças 
econômicas, sociais e culturais estão ganhando proporções inimagináveis na 
sociedade. Consequentemente, o potencial impacto deflacionário da tecnologia nos 
jogos eletrônicos e seus consoles, iniciado na década de 1950, vem aumentando a cada 
dia e os e-sports tem se consolidado como fenômeno contemporâneo, passando por 
um processo de profissionalização e regulamentação. Os e-sports também movimentam 
milhões de reais/dólares por ano no Brasil e no mundo e o surgimento de atletas que se 
dedicam a esta atividade, da mesma forma que os atletas de esportes convencionais 
(futebol, voleibol, basquetebol etc.). Assim, esta investigação objetivou analisar as 
possiblidades de profissionalização dos e-sports com base na legislação brasileira. 
Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa e descritiva. Empregou-se as técnicas 
de pesquisa bibliográfica e documental, a partir do levantamento de informações que 
abordaram os estudos e a legislação relacionados aos e-sports. Os resultados 
apresentam uma quantidade de produtos tecnológicos eletrônicos e digitais que estão 
a disponíveis, mediando a relação com o e-sports no mundo e com as pessoas. Esses 
e outros fatores têm impactado a forma de jogar, devido a capacidade de 
armazenamento, processamento de informações e a velocidade de conexão a internet, 
entre outras. Nesse sentido, no Brasil, desde 2017 há o debate a partir do Projeto de 
Lei do Senado (PLS) 383/2017, o qual foi aprovado recentemente pela Comissão de 
Educação, Cultura e Esporte (CE), que propõe o reconhecimento, o fomento e a 
regulamentação dos esportes eletrônicos (os chamados e-sports) no País. Assim, 
quando praticado de modo profissional, observará regras nacionais e internacionais 
aceitas pelas entidades de administração do desporto. Neste caso, este Projeto de Lei 
está em harmonia com as disposições da Lei 9.615, de 1998, a qual institui normas 
gerais sobre o desporto no Brasil, além da Lei nº 10.264, de 2001. Esse cenário tem 
favorecido, atualmente, a fonte de renda para milhares de atletas por todo o País. Em 
relação ao sistema organizacional e institucional, por exemplo, a Confederação 
Brasileira de Desportos Eletrônicos e a International e-Sport Federation tem fomentado 
os e-sports, da mesma forma o Comitê Olímpico Internacional tem promovido debates 
sobre a possibilidade dos e-sports nos Jogos Olímpicos. Contudo, deve se questionar 
quais jogos eletrônicos serão ou podem ser considerados e-sports, tendo em vista a 
ética, os valores do Fair Play, a violência, entre outros. Conclui-se que os e-sports estão 
presentes como opção na sociedade, cada vez mais convertido a profissionalização, 
com atletas contratados para as diferentes competições. Cenário esse que carece de 
atenção das autoridades de cada País, das instituições esportivas, das empresas, para 
promover a regulamentação dos e-sports e a profissionalização dos atletas.       
Palavras-chave: e-sports; atletas; profissionalização; legislação. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

ANTONIO MUSSI JUNIOR 
CMEI Prof.ª Neli Nassif – Jahu/SP 

RESUMO 
A Educação Física, em sua especificidade histórica, vem construindo ideias e saberes 
para a sua efetiva afirmação como importante componente curricular da Educação 
Infantil. Observa-se, entretanto, que muito pouco se tem debatido sobre o processo 
avaliativo da Educação Física na Educação Infantil. A avaliação deve ser entendida 
como um ato permanente e cotidiano na vida das pessoas. Neste contexto, a avaliação 
assume grande importância no contexto escolar, à medida que favorece o 
acompanhamento da construção do conhecimento e o direcionamento das ações 
pedagógicas do professor e dos alunos às aprendizagens. O princípio fundamental da 
avaliação é o acolhimento, de forma precípua para assumir a situação como ela é e 
está, para que a partir daí sejam delineadas as próximas ações pedagógicas. Para as 
aulas de Educação Física na Educação Infantil, o processo de avaliação é 
frequentemente concebido e baseado na observação, o que parece conduzir o processo 
para a verificação da melhoria da quantidade e da qualidade motora como única variável 
avaliativa. Não se trata de trocar a observação por outros instrumentos de avaliação, e 
nem de deixar de coletar informações sobre a ampliação do repertório motor das 
crianças, mas de pensar em novos instrumentos para a reorganização da avaliação 
deste componente curricular. Por todas essas razões, este trabalho objetiva refletir 
sobre como o desenho pode contribuir para processo avaliativo nas aulas de Educação 
Física na Educação Infantil, já que as crianças desenham o que sabem sobre as coisas 
e não o que veem. Metodologicamente trata-se de uma pesquisa direta e de campo, 
que se caracteriza como estudo de caso. Foram analisados qualitativamente os 
desenhos de 20 crianças, elaborados durante as aulas. Os desenhos foram observados 
e analisados pelo professor, com base nos dados sobre as aprendizagens das crianças 
neles expressos, relacionando-os com as atividades vivenciadas e nas interações 
favorecidas.  Os desenhos foram elaborados após a vivência da confecção e 
manipulação de um estetoscópio construído com garrafas plásticas para auscultação da 
frequência cardíaca entre os alunos, nos momentos de repouso e após o exercício de 
atividade motora. Nos desenhos foi possível observar que os alunos localizam o coração 
no corpo humano, bem como compreendem que ele é o responsável pelo envio de 
sangue às demais partes do corpo, reconhecendo-o sua relação com o esforço físico. 
Considerando que os desenhos fornecem informações importantes sobre as 
percepções dos alunos, conclui-se que esse recurso torna-se um instrumento de 
avaliação muito interessante ao processo de avaliação da aprendizagem para utilização 
nas aulas de Educação Física, com a ressalva de que o processo avaliativo não pode 
ser baseado exclusivamente nessa estratégia, afinal as informações e interpretações 
obtidas através dos desenhos são limitadas e parciais. Desta forma, essa pesquisa 
reconhece a importância da utilização dos desenhos para percepção das habilidades e 
competências adquiridas pelos alunos a serem potencializadas com outros instrumentos 
avaliativos com o intuito primordial da reflexão da prática pedagógica do docente de 
Educação Física. 
Palavras Chave: Avaliação, Reflexão, Desenho, Educação Física, Educação Infantil. 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

SESSÃO DE MINIPÔSTER  

Experiências de jogos na escola 

Os trabalhos realizados por professores e alunos em ambiente escolar e 
em escolas esportivas, clubes e academias poderão participar com 
apresentação de trabalho. 
 

• QUAIS OS TEMAS? 
Os temas adotados serão "Jogo" e/ou "Esporte" como prática transformadora. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

O JOGO NO AMBIENTE ESCOLAR 

 
MARIANA TERESINHA ROTHER BERTOTTI PAZIAN 

EMEF. PROFESSORA ALVARINA BIZARRO SOUZA 

 
RESUMO 

INTRODUÇÃO:  
Este trabalho mostra a importância do jogo como prática transformadora na 
unidade escolar, precisamente de um grupo com faixa etária de 9 anos. Diante 
da necessidade de auxiliar esses alunos no processo ensino-aprendizagem 
jogos foram aplicados envolvendo valores, como: respeito, amizade, cooperação 
e empatia, gerando uma aprendizagem significativa e transformadora na vida 
escolar de cada um. Os jogos foram realizados com 20 alunos em uma escola 
de um município do interior do estado de São Paulo com análise de uma turma 
de 4º ano do Ensino Fundamental I através de jogos e seus movimentos. É na 
experiência lúdica que a criança cultiva e vivencia ações baseadas nos valores, 
gerando uma aprendizagem significativa. O brincar é fundamental para o 
desenvolvimento humano, é envolvente, interessante e informativo. É com a 
prática dos jogos e das brincadeiras que as crianças ampliam seus 
conhecimentos sobre si, sobre os outros e sobre o mundo que está ao seu redor. 
Desenvolvem as múltiplas linguagens, exploram e manipulam objetos, 
organizam seus pensamentos, descobrem e agem com as regras, assumem 
papel de líderes e se socializam com outras crianças. Como deixar as crianças 
sentadas em fileiras todos os dias e não perceber a importância dos jogos em 
ambiente escolar? OBJETIVO: Utilizar os jogos em ambiente escolar para 
aprimorar valores e movimentos, transformando a prática em objeto significativo. 
DESCRIÇÃO: Pôde-se perceber que o caráter lúdico do jogo associado ao 
significado dela para a criança transformou suas ações negativas em positivas, 
principalmente quando o brincar teve sentido para ela. Importantes mudanças 
no desenvolvimento prepararam o caminho da transição da criança para um 
novo e mais elevado nível de desenvolvimento. A jogo não se caracteriza pelo 
resultado de uma determinada ação isolada. Ao contrário, é caracterizado pelo 
processo, que possibilita a mobilização de conhecimentos da realidade 
representados de forma lúdica. Alunos aprenderam a esperar a vez, perder, 
colocar-se no lugar do outro e cooperar, além de trabalhar a consciência 
corporal. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 

OLIMPÍADA ESCOLAR: POSSIBILIDADES DE FORMAÇÃO NAS AULAS 
DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 
ARLINDO CAPELARI JÚNIOR 

DEIVIDE TELLES DE LIMA 
EDUARDO HENRIQUE ARANDA 

 
COLÉGIO DA FUNDAÇÃO: Ensino Fund. I e II 

 
RESUMO 

 

Ao pensar nas funções e objetivos da educação escolar, não podemos deixar de 
refletir as intencionalidades educativas propostas nos tempos/espaços da 
Educação Física (EF). Sabemos que na escola, e especialmente no âmbito das 
aulas de EF, é frequente a organização de eventos como: jogos escolares e/ou 
jogos inter-classes. Consideramos que ações dessa natureza, podem configurar-
se em situações favoráveis para aprendizagens e formação dos alunos, se 
planejadas com objetivos e intencionalidades educativas. Dessa forma, por meio 
de ações como – jogos escolares, professores e equipe gestora podem 
determinar objetivos de ensino que colaborem com as aprendizagens e a 
formação dos alunos. Assim, o objetivo desse trabalho é apresentar as 
possibilidades e as intencionalidades educativas da Olimpíada Escolar realizada 
no Colégio da Fundação Jahu/SP. A Olimpíada Escolar é um tradicional evento 
do Colégio da Fundação, que em 2019 chegou a sua 41ª edição, envolvendo 
alunos do ensino fundamental I e II. Considerando a tradição educativa desse 
evento, a Olimpíada Escolar de 2019, buscou oportunizar a 
participação/interação dos alunos em contextos esportivos com objetivo de 
favorecer a construção de valores como: honestidade, amizade, coletividade, 
solidariedade, a cultura da paz e o fair-play, valorizando também, a construção 
das aprendizagens e o desenvolvimento dos alunos. Em 2019, a Olimpíada 
Escolar teve como tema o Circo. Além dessa temática, os alunos participaram 
de jogos esportivos de: polibol, voleibol, handebol, futsal, queimada, chute a gol, 
bola ao cesto, xadrez, dentre outros; uma prova solidária com arrecadação de 
alimentos e o desafio de elaborar uma apresentação de dança com o tema circo 
para cerimônia de encerramento. Enfim, destacamos que durante a Olimpíada, 
os alunos puderam participar/compreender/apreciar as atividades propostas, 
construindo significativas aprendizagens em relação aos saberes escolares, 
aliados a construção de valores para formação e cidadania. 

 

 

 



 
 

 

 

O FILOSOBOL E OS SABERES ESCOLARES 
 

MATEUS H. TURINI  
DEIVIDE TELLES DE LIMA 

 
Escola: JOAO RAYS COMENDADOR “ETEC”, Barra Bonita 

 
RESUMO 

 
Este recorte relata a experiência do FilosoBol, como prática pedagógica para 
construção de aprendizagens colaborativas. Com fundamentação teórico-
metodológica na perspectiva da pedagogia Histórico-Crítica, o Filosobol busca 
conceber o aluno em sua totalidade e superar dicotomias entre “corpo e mente”. 
Constituindo-se em uma atividade de ensino na forma jogo, sua dinâmica é 
composta por um Quiz com perguntas (conteúdos trabalhados em aula) e 
fundamentos do basquetebol. Em seu desenvolvimento, cada equipe 
posicionada em quadra, deve responder corretamente 3 perguntas para 
conquistarem o direito de arremesso da bola na cesta. Desse modo, o FilosoBol 
nos tempos/espaços da escola, propõe uma mediação educativa para a 
apropriação dos saberes escolares. Considerando as possibilidades do Filosobol 
enquanto forma e conteúdo do trabalho pedagógico, o objetivo deste recorte é 
apresentar o Filosobol também como espaço de construção de aprendizagens 
colaborativas. Durante uma experiência realizada com alunos do 1º ano EM, foi 
possível observar que além das aprendizagens relacionadas ao conteúdo 
específico - Sociologia, a dinâmica do jogo configurou-se em um espaço de 
relações produtivas com trocas e colaboração entre os alunos das equipes e 
entre os adversários, um espaço de mediação educativa e convivência coletiva, 
que contribuíu com a construção de saberes não apenas na dimensão dos 
conteúdos abordados, mas também nos valores de amizade, união, colaboração 
e respeito entre os participantes. Sem renunciar objetivo de produzir, direta e 
intencionalmente a aprendizagem e a humanização dos alunos de forma plena, 
o Filosobol apresentou possibilidades de construção de valores relacionados a 
cooperação, por meio das relações estabelecidas na dinâmica do jogo. Enfim, 
destacamos que durante a realização do Filosobol, os alunos puderam 
experienciar situações significativas de aprendizagem e a construção de valores 
para seu desenvolvimento e humanização de forma colaborativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

DESENHO DO ESPAÇO DA EDUCAÇÃO FÍSICA PARA AS AULAS NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
VINICIUS GIACOMINI – Faculdade Orígenes Lessa 

ADEMIR TESTA JUNIOR - Faculdades Integradas de Jaú e Faculdade 
Orígenes Lessa 

 
CMEI – MARTHA VIANNA DE OLIVEIRA / JAÚ 

 
RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: O espaço na educação infantil pode ser considerado um recurso 
didático capaz de estimular o desenvolvimento, respeitando à subjetividade da 
criança. O sujeito se constitui a partir das suas ações sobre o meio, e 
consequentemente transforma-se. Considerando o movimento humano como 
propulsor do desenvolvimento infantil e a Educação Física como área de 
conhecimento que ainda busca sua legitimidade como disciplina específica na 
Educação Infantil, que reflexões e sugestões são possíveis estabelecer para o 
desenho do espaço da Educação Física na Educação Infantil? OBJETIVO: 
Refletir e propor, sobre os locais onde são realizadas as aulas de Educação 
Física nas escolas de Educação Infantil. DESCRIÇÃO: Foi realizada uma busca 
bibliográfica, seguida pela reflexão e elaboração de um espaço, 
especificamente, para as aulas de Educação Física em um Centro Municipal de 
Educação de Jaú/SP. Inicialmente, foi possível compreender que, ao planejarem 
os espaços, os professores devem garantir as oportunidades de 
desenvolvimento das crianças, estabelecendo as maiores possibilidades de 
movimentos e vivências a partir do espaço, permitindo a sensação de confiança 
e segurança por parte das crianças, além de estabelecer a socialização e a 
privacidade simultaneamente. O espaço deve ser elaborado pensando em um 
ambiente de aprendizagem, favorecendo as dimensões humanas 
potencializadas nas crianças. Influenciadores para a construção do espaço: 
contextuais (ambiente, escola e sala de aula), modelos pedagógicos (implícitos 
e oficiais), e modelos didáticos e pessoais (crianças e professores). Assim, 
considerando as reflexões supramencionadas, as necessidades das aulas de 
Educação Física, e a estrutura preexistente na escola onde se realizou a 
pesquisa, foi estabelecido o desenho do espaço das aulas na Educação Infantil, 
como pode ser visto nas imagens em anexo. A partir da reorganização do 
espaço, as aulas ocorreram com grande organização e compreensão, sendo 
atendidas as necessidades específicas das aulas de Educação Física da escola, 
a partir da reflexão sobre o espaço. É conclusiva a necessidade de que cada ator 
escolar reflita sobre os espaços das aulas de Educação Física na Educação 
Infantil a fim de estruturar com maior nitidez, as aprendizagens dos alunos, os 
espaços devem favorecer as aprendizagens, considerando a subjetividade e 
especificidade de todos. 
 
 
 



 
 

 
 
 

FAMÍLIA E ESCOLA, UNIDAS PELA EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

EDUARDO FELÍCIO  
 

EMEF VEREADOR ANGELO RONCHESEL 
 

RESUMO 
 

INTRODUÇÃO: A escola municipal Ângelo Ronchesel foi fundada em 
15/11/2003, na época contava com aproximadamente 200 alunos, fica situada 
no distrito de Potunduva. Hoje a escola possui 347 alunos matriculados, sendo 
31 do EJA, e conta com o apoio de uma diretora, uma vice-diretora e uma 
coordenadora pedagógica. Seu corpo docente é formado por 23 professores. 
São 9 salas de aula, uma biblioteca, um laboratório de informática e um ginásio 
de esportes ;OBJETIVO: Com o passar dos anos percebemos que a escola 
estava longe da família e o corpo docente sentiu necessidade da sua ajuda no 
aprendizado do aluno e a escola teve a ideia de usar datas comemorativas para 
trazer a família para a escola e assim melhorando o desempenho desse aluno; 
DESCRIÇÃO: São muitos os eventos que acontecem na escola, interagindo com 
a nossa comunidade, como, baile de carnaval, projeto dengue, festa de páscoa, 
reunião de pais, dia das mães, festa junina, PROERD, as férias de julho, dia dos 
pais, aniversário da cidade, jogos da primavera, semana da criança, circuito 
literário, consciência negra, festa de encerramento, festa de formatura entre 
tantos outros. A Educação Física é um dos principais caminhos para que junto 
com as outras atividades, a família retorne a escola e participe junto com o aluno 
do seu crescimento escolar. E através dos eventos propostos, vivenciem juntos 
os prazeres do saber e volte a fazer da escola uma segunda casa, onde 
Família/Escola/Aluno possam crescer juntos. Cada modalidade é desenvolvida 
de acordo com a faixa etária do aluno. Dos campeonatos que a escola participa 
constatamos o empenho dos alunos, a dedicação do professor e o envolvimento 
de toda a comunidade; em função disso, alcançando grandes destaques entre 
as melhores. Uma das situações que a escola percebeu com essa aproximação 
entre família e escola, além do pedagógico, foi o índice de roubo na escola zerar. 
Fica aqui o registro de que todos os funcionários da escola sejam eles da 
direção, do corpo docente, da merenda, da limpeza, não medem esforços para 
que todos os eventos sejam realizados com sucesso. Todas essas datas têm por 
objetivo unir a família, a escola e o aluno, fazendo com que todos alcancem seus 
objetivos e resgatando o vínculo entre escola e família. 
 
 

 

 

 



 
 

 

 
BATE CORAÇÃO 

 
PROFº ANTONIO MUSSI JUNIOR 

 
CMEI PROFª NELLI NASIF 

 
RESUMO 

 
A criança, definida como sujeito histórico e de direitos, através das interações, 
relações e práticas cotidianas que vivencia, além de construir sua identidade 
pessoal e coletiva, também produz cultura. Diante dessa concepção de criança 
pensante e protagonista, como ser que experimenta, narra, observa, questiona, 
levanta hipóteses, conclui, faz julgamentos, assimila valores, constrói, apropria-
se e sistematiza conhecimentos por meio da ação e das interações com o mundo 
físico e social, torna-se imprescindível repensar a Educação Física na Educação 
Infantil, com intuito de imprimir intencionalidade educativa às práticas 
pedagógicas, sem condicioná-la ao confinamento de tais habilidades a um 
processo de desenvolvimento meramente natural ou espontâneo. Essa reflexão 
se consolida na organização e efetivação de uma experiência de auscultação da 
frequência cardíaca proposta pelo professor Antonio Mussi Junior, aos alunos 
das classes de Jardim I e II, na faixa etária de 4 e 5 anos do  Centro Municipal 
de Educação Infantil Prof.ª Neli Nassif, do Município de Jahu. Nesta atividade, 
os alunos confeccionaram um estetoscópio com garrafas plásticas e bexigas 
para aferirem seus batimentos cardíacos, antes, durante e depois da realização 
de brincadeiras. Dados os questionamentos pertinentes, observou-se que as 
crianças conseguiram identificar os locais do corpo humano onde os batimentos 
eram percebidos com mais facilidade, além de constatarem as alterações na 
frequência cardíaca, influenciadas pela intensidade do esforço e pelo repouso, 
bem como reconhecerem o coração como responsável por enviar sangue às 
diferentes partes de nosso corpo. O registro desta vivência foi realizado em 
forma de desenho. Observa-se que através de uma atividade lúdica e prazerosa, 
condizente com o nível de interesse e abstração, os alunos ampliaram seus 
conhecimentos corporais, sendo capazes de regular suas atividades físicas de 
forma mais autônoma e consciente. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
CORDAS CRUZADAS 

 
ANTONIO MUSSI JUNIOR 

 
E.E. PROFº TULLIO ESPÍNDOLA DE CASTRO 

 
RESUMO 

 
A atividade de pular corda provavelmente se originou quando anciãos fenícios e 

egípcios, famosos fabricantes de cordas, pulavam cordas para testar sua 

qualidade e acabavam se divertindo com essa atividade. Isso acontecia em 

lugares abertos, nos portos onde havia comércio e outras atividades. Essa 

brincadeira passou de geração para geração entre marinheiros colonizadores e 

feirantes dos portos. No século XVII os colonizadores holandeses levaram a 

brincadeira para Nova Amsterdam (atual Nova York). Desde os primeiros dias o 

double dutch, ou cordas cruzadas, se popularizou, pois não era necessário muito 

equipamento.  A atividade com cordas foi introduzida nas aulas de Educação 

Física da Escola Estadual Profº Tullio Espíndola de Castro, do Município de 

Jahu, como forma de aquecimento para os alunos dos oitavos e nonos anos do 

Ensino Fundamental. Percebendo o interesse dos alunos, o professor Antonio 

Mussi Junior resolveu desafiá-los a pular as cordas cruzadas. O convite foi aceito 

e o envolvimento com as cordas foi aumentando. Em pouco tempo os alunos já 

estavam realizando coreografias mais sofisticadas, agregando movimentos 

sincronizados no ritmo do hip-hop, já que a atividade agregou novos conceitos 

aos apreciadores desse ritmo, convidados a adequar suas habilidades. Depois 

de assistirem diferentes mídias sobre o assunto veio à ideia de criar um grupo 

de cordas cruzadas que logo ficou conhecido por toda comunidade escolar. O 

grupo passou a receber convites para apresentações em festivais de dança, 

abertura de eventos esportivos, exibições em cidades da região, chegando a 

participar de uma oficina de cordas realizada pela Diretoria de Ensino de Jaú aos 

demais docentes de nossa cidade. O envolvimento com as cordas cruzadas, a 

possibilidade da participação em eventos e o engajamento das famílias 

contribuíram para elevar a autoestima dos participantes e protagonismo destes 

alunos nas demais esferas sociais. Antes do término das atividades com as 

cordas cruzadas, foi solicitado aos alunos que escrevessem uma redação 

comentando sua participação nas atividades com as cordas. Foi gratificante 

constatar nesses relatos as sensações de satisfação, orgulho e realização não 

só por parte dos alunos como também nas transcrições de seus familiares. 

 

 

 



 
 

 

 
PIQUE-BANDEIRA: UM JOGO A CAMINHO DO FAIR PLAY 

 
CARLOS EDUARDO SAMPAIO VERDIANI 

 
EMEF Profº Enéas Sampaio Souza 

 
RESUMO 

INTRODUÇÃO: o brincar e o jogar, inerentes para as crianças são instrumentos 

de grande importância para o professor, então porque não usar o poder 

transformador dos jogos e brincadeiras para ajudar a transformar nossos alunos 

em pessoas melhores? Porque não usarmos desses instrumentos para tornar 

nossos alunos mais cooperativos, honestos, atenciosos e incutir neles o fair 

play? O jogo “pique bandeira” veio de encontro para transformar a realidade dos 

alunos de dois quintos anos de uma escola municipal de ensino fundamental. 

OBJETIVO: diminuir a grande competição entre dois quintos anos do ensino 

fundamental. DESCRIÇÃO: alunos divididos em duas equipes, uma de cada 

lado do campo. Em cada gol, foi colocada uma bandeira para cada equipe. Ao 

sinal do professor, as equipes devem tentar ao mesmo tempo roubar a bandeira 

da equipe adversária e proteger a sua. O aluno, ao passar da linha central e 

entrar no campo adversário, pode ser pego pela outra equipe e ficará imobilizado 

no lugar, até que alguém da sua equipe toque nele e este se liberte. O aluno que 

conseguir ultrapassar a linha de fundo não poderá ser pego e terá livre acesso a 

bandeira adversária. Para ganhar o ponto da rodada, este aluno deve levar a 

bandeira da equipe adversária para o seu campo sem ser pego, se for, este ficará 

imobilizado no lugar e a bandeira adversária voltará para seu local de origem. 

Vence a equipe que conseguir atingir um placar predeterminado pelo professor. 

Após uma partida com todos jogando com sua sala, foi feita uma proposta da 

mistura de alunos entre as salas explicando que a partir daquele momento, os 

alunos da sala “A” deverão jogar e cooperar com os alunos da sala “B” para 

vencer a outra equipe que também será formada por parte dos alunos da sala 

“A” e “B”. Após ainda, foi proposto à separação de uma equipe masculina contra 

uma equipe feminina. Após todos os jogos, foi realizada uma roda de conversa 

sobre o fair play, cooperação, amizade e respeito entre as duas salas. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
I PARAINTERCLASSE NICOLAU 

 
GUILHERME AUGUSTO MENDES  

SUELEN VICTORIA ROSA 
 

ESCOLA ESTADUAL PROF. JOSÉ NICOLAU PIRAGINE 
 

RESUMO 
 

 
INTRODUÇÃO: É de conhecimento geral que as instituições escolares do Brasil 

têm uma grande dificuldade em inserir métodos que garantam o acesso, 

aprendizagem e permanência dos alunos com deficiência. OBJETIVO: 

Apresentar diferentes modalidades esportivas paraolímpicas acerca de 

proporcionar a inclusão dos alunos com deficiência no campeonato interclasses 

e a respeitar as diferenças a fim de construir uma sociedade mais inclusiva. 

DESCRIÇÃO: O trabalho foi realizado com os alunos dos sextos e sétimos anos 

do ensino Fundamental II, visando trabalhar os valores como respeito, igualdade 

e solidariedade a fim de construir princípios básicos para os alunos serem mais 

éticos no conviveu em comunidade, e se concentrou em duas etapas. A primeira 

mostramos para os alunos através de vídeos a necessidade da sociedade em 

acolher todas as pessoas que se sintam excluídas, tanto pelas suas 

características físicas como também motoras e psicológicas. Posteriormente, 

montamos com a ajuda dos alunos, cinco esportes adaptados, utilizando 

materiais para as confecções dos objetos e delimitações dos espaços 

necessários para a prática. Finalmente realizamos a parte prática através da 

competição entre as salas, por meio das modalidades: GoalBall, Bocha 

Adaptada, Vôlei Sentado, Arremesso de Peso e Futebol de 5 para Cegos. 

GoalBall - Duas equipes com três participantes vendados posicionados nas 

extremidades da quadra e com objetivo de lançar a bola com guizo em direção 

ao gol do oponente; Bocha Adaptada - Modalidade em dupla na qual consiste 

em colocar bolas em um cano PVC que conduzira em direção a uma bola alvo; 

Vôlei Sentado - Duas equipes sentadas em uma quadra com dimensão de 6 x 9 

separadas por uma rede com altura de 1,10m; Arremesso de Peso - Modalidade 

individual no qual o aluno sentado sobre uma cadeira arremessa uma bola de 2 

kg; Futebol de 5 para cegos - Alunos vendados com o objetivo de chutar a bola 

com o guizo ao gol do adversário. 

 

 

 



 
 

 

 

“CORRER NÃO É SÓ CORRER” 
 

GUILHERME AUGUSTO MENDES  
OTÁVIO ANTÔNIO MICHELLIN 

 
CLUBE ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PALMEIRAS 

 
RESUMO  

 
 
INTRODUÇÃO: Cada vez mais a corrida de rua está ganhando um grande 

número de adeptos, e por ser um esporte democrático e sem custo inicial, faz 

com que as pessoas coloquem um tênis e sai correr. Mas será que é tão simples 

assim? OBJETIVO: Mostrar através das aulas práticas de corrida, a 

complexibilidade da modalidade e a importância da periodização do treinamento, 

para que o atleta amador tenha uma experiência com qualidade e sem lesões. 

DESCRIÇÃO: As aulas de corrida da Associação Atlética Palmeiras são 

realizadas em grupos de aproximadamente 35 pessoas, com duração de uma 

hora e tem como objetivo ensinar a biomecânica da corrida e condicionar através 

da periodização, o condicionamento físico dos associados, levando-se em conta 

a frequência cárdica máxima e a escala de Borg. Os alunos devem responder 

um questionário de prontidão para atividade física (Par-Q) para iniciar os treinos, 

e através das respostas, o professor conseguirá incorporar esse aluno a prática 

da corrida, ou a indicação a um médico para ser melhor avaliado e retornar 

futuramente. Aos associados que passaram pela pesquisa ou retornaram com o 

aval do médico, são submetidos aos treinos educativos no gramado do campo 

do clube, com o objetivo de melhorar a biomecânica do movimento e aprimorar 

as técnicas de corrida, a fim de, minimizar os impactos que a corrida proporciona 

na prática e melhorar os resultados nas provas. Os treinos também são 

realizados fora do clube, principalmente no kartódromo e na avenida próxima ao 

shopping, no qual os alunos irão aumentar a capacidade cardiorrespiratória, 

colocar em pratica a biomecânica da corrida e aumenta o condicionamento físico, 

tudo isso através do treino periodizado montado pelo professor de corrida. A 

prática da corrida além dos benefícios já citados, reduz o peso corporal, melhora 

o nível de colesterol, reduz os riscos de infarto, aumenta a massa muscular, 

reduz a variação da pressão arterial de repouso, ativa a circulação sanguínea, 

melhora a função do rim, melhora a qualidade do sono, estimula a formação de 

massa óssea e melhora a auto-estima, diminui o estresse e aumenta a eficiência 

do metabolismo, e feito com um profissional de Educação Física potencializa os 

resultados e minimiza o risco de lesão ocasionado pela pratica da corrida de 

forma incorreta. 

 



 
 

 

 

BASTÕES E CORDAS  
 

GUILHERME POLONIO MODENESE 
 

CMEI Prof Antônio de Souza Amaral 
 

RESUMO 
 
INTRODUÇÃO: No mundo atual, as crianças e adolescentes são 
constantemente estimuladas para serem vencedoras, não importa se fizeram o 
seu melhor ou se estão felizes e satisfeitas com os resultados obtidos e sim, 
serem melhores do que os outros. OBJETIVO: Através de dois jogos opositores, 
trabalhar de forma prática e reflexiva os aspectos psico socioemocionais 
ocorridos durante as atividades, tais como: alegria, tristeza, medo, superação, 
frustração, respeito ao próximo, limites e autocontrole. DESCRIÇÃO: Foram 
realizados dois jogos opositores, um com bastão e outro com a corda, entre 
crianças de 4 anos de idade. A primeira atividade consiste em duas crianças 
terem que se empurrar para fora de uma área retangular segurando no mesmo 
bastão. A criança que empurrar a outra para fora das linhas limítrofes, vencerá. 
A segunda atividade é o tradicional cabo de guerra; que consiste em uma criança 
puxar a outra através de uma corda até uma marca no chão que fica ao centro 
das duas crianças. VALORES TRANSFORMADORES: Ao término da atividade, 
através de uma roda de conversa, as crianças relataram os sentimentos 
envolvidos nas atividades e a importância de se divertirem e executar suas ações 
da melhor maneira possível, independentemente dos resultados obtidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

JOGO DE DAMAS COMO ESTRATÉGIA DIDÁTICA NO ENSINO DE 
MATEMÁTICA 

 
DOUGLAS BUENO PACHECO 

JOANA DARC ROSA 
JEAN FABIANO MARCATO LAMANA 

KAREN FRANCO DE GODOI CARDOSO 
 

E.E. ÁLVARO FRAGA MOREIRA 
 

RESUMO 
INTRODUÇÃO: Muito tem-se discutido sobre formas significativas para o ensino 
da Matemática, que desconstruam a maneira tradicional de ensinar, pois apesar 
de todas as pesquisas desenvolvidas em torno deste tema, ainda está muito 
presente o uso de metodologias convencionais, nas quais o professor é único 
transmissor de conhecimento e os alunos são meros ouvintes que não fazem 
parte da construção do seu saber. Jogos de tabuleiro, podem se apresentar 
como uma forma lúdica de se estimular aspectos cognitivos de crianças e 
adultos, principalmente no que diz respeito a resolução de problemas, 
planejamento, raciocínio lógico matemático e tomada de decisões. OBJETIVO: 
O objetivo do presente trabalho foi inserir o jogo de damas como estratégia 
didática para desenvolver o raciocínio lógico-matemático e a capacidade 
intelectual com o intuito de auxiliar na aprendizagem dos conteúdos aprendidos 
nas aulas de Matemática do 6°Ano do Ensino Fundamental. DESCRIÇÃO: 
Foram desenvolvidas atividades com 4 salas do 6°Ano do Ensino Fundamental 
II (123 alunos) de uma escola da rede pública estadual, localizada em área 
urbana do município de Jaú/SP, no período de fevereiro a abril de 2019. As 
atividades propostas foram divididas em 4 fases. Durante todas as fases, 
podemos observar que a adoção do jogo de damas como ferramenta didática foi 
essencial para facilitar o processo de aprendizagem dos alunos no que tange ao 
entendimento e execução do raciocínio lógico-matemático, conforme relatos dos 
alunos participantes. Com relação aos professores que lecionam nas salas 
submetidas aos treinamentos, todos perceberam uma melhora em algum dos 
fatores como: comportamento, aumento da concentração, disciplina, aceitação 
das regras, comprometimento e facilidade nas atividades colaborativas. A 
utilização do Jogo de Damas durante as aulas de Matemática teve um papel 
importante na motivação para utilização de novas metodologias de ensino 
propondo uma ressignificação dos espaços de aprendizagem. 

 

 

 

 



 
 

 

 

PROJETO CARTÃO BRANCO: TEMATIZANDO O FAIR PLAY A PARTIR DO 
ENSINO DO POLIBOL  

 
LEANDRO FERNANDES GARCIA 

 
EMEF PROFESSORA ISA ROSA MEIRELES NAME 

 
RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Diante do avanço da lógica das competições sobre diversas 
esferas das relações humanas (educação, trabalho, cultura, lazer) torna-se 
importante que os processos educacionais tratem pedagogicamente temas 
relacionados ao ensino de princípios e valores éticos. Assim, propomos o Fair 
Play como um conjunto de boas práticas que transcende o âmbito das práticas 
esportivas alcançando outras dimensões das relações humanas. Esse processo 
tem início no ensino do Esporte manifestado através do exemplo do Polibol como 
forma de diversificar os conteúdos da Educação Física Escolar (EFE) e 
proporcionar experiências transformadoras permeadas pelo diálogo e reflexão 
crítica como instrumentos de aprendizagem. OBJETIVO: Planejar, desenvolver 
e avaliar uma experiência particular de ensino do Polibol na EFE, tendo em vista 
a tematização do Fair Play junto a alunos de 5.º ano do ensino fundamental 
público. DESCRIÇÃO: O Polibol foi criado na cidade de Jaú/SP pelo professor 
de Educação Física Fernão Toledo de Castro no ano de 1980 e envolve uma 
integração dos esportes futsal/futebol, handebol, basquetebol e voleibol, 
associado ao tradicional jogo de queimada e aos princípios morais da arte 
marcial judô. O projeto foi desenvolvido ao longo de dez aulas de EFE. A partir 
da realização do mapeamento, o esporte foi selecionado como unidade temática 
tendo como objeto de ensino o Polibol e a tematização dos princípios do Fair 
Play. O ensino do Polibol ocorreu nas aulas de EFE a partir da apresentação 
conceitual do jogo e subsequentes experimentações práticas na quadra da 
escola. Tal experiência foi orientada por uma estrutura pedagógica que 
envolveu: a apresentação das regras do jogo; jogo de handebol utilizando a bola 
de futebol society; fundamentos e principais regras basquetebol integradas ao 
handebol; inserção da queimada; fundamentos do futsal/futebol; jogo integral do 
Polibol, incluindo a valorização dos princípios e valores do judô. A tematização 
do Fair Play abrangeu: reflexões sobre o “Cartão Branco”; problematização da 
competição exacerbada e da questão de gênero no esporte da escola; oficinas 
didáticas e palestras. Como atividade avaliativa, na perspectiva do 
acompanhamento da aprendizagem, os alunos apresentaram ilustrações e 
textos descritivos registrando o conteúdo estudado. RESULTADOS: 
Demonstrações de respeito entre os alunos; maior preocupação quanto às 
questões de gênero e inclusão; de responsabilidade e cooperação quanto à 
tomada de decisões e atitudes. 



 
 

 

 

O ENSINO DE JOGOS DE LUTAS NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

LEANDRO FERNANDES GARCIA 
 

EMEF PROFESSORA NORMA BOTELHO 
 

RESUMO 
 

INTRODUÇÃO: Os jogos de lutas são uma oportunidade para que os alunos 
vivenciem o prazer do confronto autorizado e socializado, o confronto sem 
agressões, descubram as sensações das lutas corporais, exercitem o 
autodomínio mediante práticas de oposição e diante dessas experiências sejam 
capazes de desenvolver relações mais harmoniosas. Alguns fatores como o 
preconceito, processos de formação profissional insuficiente para o ensino deste 
conteúdo, falta de materiais e condições de infraestrutura, dificultam a inserção 
das lutas a Educação Física Escolar (EFE), entretanto a dinâmica dos Jogos 
pode favorecer a sua inclusão.  OBJETIVO: Proporcionar vivências de jogos de 
lutas como forma de diversificar o conteúdo Jogos na Educação Física Escolar 
(EFE) do Ensino Fundamental II (EFII) do 6.º ao 9.º ano. DESCRIÇÃO: As 
seguintes unidades didáticas foram desenvolvidas ao longo de três aulas de EFE 
sendo direcionadas a estudantes participantes de um projeto educacional. O 
ensino dos jogos de lutas ocorreu a partir da apresentação conceitual desta 
categoria de jogo e subsequentes experimentações práticas na quadra, no 
campo e no pátio da escola. Tal experiência foi orientada por uma estrutura 
pedagógica que envolveu: a apresentação das regras dos jogos, descrições 
simples das práticas, cuidados de segurança e jogo de luta em equipe; aspectos 
gerais sobre as lutas, jogos para desequilibrar e jogos de conquista de territórios; 
jogos de conquista de objetos e lutas por conquista de território. Antes e após as 
atividades foram propostas reflexões sobre temas como: lutas x brigas; a 
participação de gênero nas lutas; a imprevisibilidade presente nas lutas 
corporais; inclusão. É importante ressaltar que o alto dispêndio de energia 
ocasionado pela oposição física torna necessário que cada rodada (de “lutas”) 
persista por no máximo 90 segundos e que haja um constante rodízio entre os 
oponentes, proporcionando pausas de recuperação e manutenção do interesse 
na atividade. RESULTADOS: Alta receptividade dos alunos aos jogos de lutas, 
proporcionando um ambiente educacional favorável à diversificação. 
Demonstrações de respeito entre os oponentes e de humildade diante da 
transitoriedade da luta. Contenção da agressividade. Aprofundamento e 
ampliação dos conhecimentos dos jogos e das lutas por parte dos alunos. 

 

 



 
 

 

 

JOGOS DE DAMAS COMO ESTRATÉGIA DE INCLUSÃO ESCOLAR DE 
ALUNO AUTISTA 

 
DOUGLAS BUENO PACHECO  
DANIELLI GUALDA MARINS 

KAREN FRANCO DE GODOI CARDOSO 
JOÃO DE SOUSA DE ALMEIDA DIOGO CARDOSO  

 
E.E. Álvaro Fraga Moreira – Diretoria de Ensino de Jaú (SEE/SP) 

 
RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: A escola é um espaço no qual desencadeiam vários 
relacionamentos e, desta forma, pode contribuir para a constituição de laços de 
afetividade e socialização. Ao tratar-se de alunos com Transtorno do Espectro 
Autista (TEA), a mesma possui um impacto ainda maior, pois estes apresentam 
significativas dificuldades na comunicação e na interação social, acarretando em 
um comprometimento do processo de ensino-aprendizagem. Além disso, nota-
se que o número de alunos com deficiências em salas de aulas regulares tem 
aumentado e, acredita-se que essa mudança de cenário esteja relacionada com 
as novas legislações, a conscientização da família e da comunidade escolar. 
Assim, os jogos pedagógicos podem ser utilizados no início de um novo 
conteúdo com a finalidade de despertar o interesse da criança ou no final com o 
intuito de fixar a aprendizagem e reforçar o desenvolvimento de atitudes e 
habilidades, ainda mais para aqueles que pertencem ao público alvo da 
Educação Especial. OBJETIVO: O objetivo do presente trabalho foi observar o 
desenvolvimento de um aluno com autismo no jogo de damas, considerando os 
aspectos cognitivos e sociais. DESCRIÇÃO: Foram desenvolvidas atividades 
com quatro salas do 6°Ano do Ensino Fundamental II (123 alunos) de uma escola 
da rede pública estadual, localizada em área urbana do município de Jaú/SP, no 
período de fevereiro a abril de 2019. As atividades propostas foram divididas em 
quatro fases. Durante todas as fases, pode-se observar que a adoção do jogo 
de damas como ferramenta didática foi essencial para facilitar o processo de 
aprendizagem desses alunos. Todos os alunos participantes do I Festival 
Animakids de Jogo de Damas foram agraciados com medalhas de participação, 
o que conferiu um aumento na autoestima dos mesmos. Desse total, cinco 
participantes revelaram uma alta habilidade, sendo assim foram inseridos na 
equipe de treinamento de Damas do Município de Jaú/SP. Importante ressaltar 
que um desses alunos com alta habilidade possui Transtorno do Espectro Autista 
e frequenta a sala de recursos da unidade escolar. A professora responsável 
pela sala de recursos do Transtorno do Espectro autista, afirmou que após o 
início das atividades, o aluno mencionado acima, apresentou significativa 
melhora do raciocínio lógico-matemático. 

 



 
 

 

 

RESGATANDO JOGOS TRADICIONAIS NAS AULAS DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA DO 6.º AO 9.º ANOS 

 
WILLIAM FERNANDO BOLETTI 

 
EMEF PROFESSORA NORMA BOTELHO 

 
RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Notadamente, o conteúdo Esporte é predominante nas aulas de 
Educação Física, principalmente a partir do 6.º ano do ensino fundamental, 
ocasionando na falta de diversificação das manifestações da cultura corporal e 
consequentemente em um processo de ensino e de aprendizagem de caráter 
menos abrangente. Todavia, a forte representatividade do conteúdo Jogos nos 
currículos de Educação Física Escolar (EFE) possui potencial para promover a 
diversificação tanto na forma quanto no conteúdo das aulas. OBJETIVO: 
Resgatar as vivências de jogos tradicionais com o intuito de diversificar os 
conteúdos das aulas de EFE do Ensino Fundamental II (EFII) do 6.º ao 9.º ano. 
DESCRIÇÃO: Dentro das aulas de EFE começamos a introduzir alguns jogos 
tradicionais, por exemplo, o pique bandeira, como uma forma de aquecimento e 
interação entre os alunos, isto posto notamos que através dessas atividades a 
participação dos alunos foi total. O ensino dos jogos tradicionais envolveu a 
descrição das atividades em sala de aula e posterior vivência na quadra e no 
campo da escola. No jogo, dois times, cada um possuindo uma bandeira (que 
também pode ser uma bola), tem como objetivo capturar a bandeira do time 
adversário, localizada na "base" desse time, e trazê-la de volta ao seu território 
em segurança. Os jogadores do time oposto podem ser "pegos" por jogadores 
no território deles; estes jogadores serão pegos (dependendo das regras da 
partida) ou congelados (incapazes de deixar o local onde foi pego até que um 
membro do seu time o toque para salvá-lo e assim voltar para o seu território e 
ganhar). RESULTADOS: Devido a essa dinâmica recreativo-interativa pudemos 
observar que em determinados aulas de algumas turmas o conteúdo esporte foi 
relegado a um segundo plano. Entendemos que isso mostra a importância dos 
jogos tradicionais dentro do ambiente escolar e até mesmo fora dele. 
Observamos alta receptividade dos alunos aos jogos tradicionais, o que 
proporciona um ambiente educacional favorável à diversificação. A atmosfera 
lúdica dos jogos gerou um ambiente de criatividade e inclusão entre os 
participantes. 

 

 

 



 
 

 

 

FESTIVAL DE ATLETISMO 

RUTE DANIELA G. CUCATO 
GERCILEI AMADO DOS SANTOS 
 GUILHERME AUGUSTO MENDES 

EMEF PROF. LÚCIA SAMPAIO GALVÃO 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: Sabemos que o atletismo é conhecido como um esporte-base, 
no qual desenvolve habilidades naturais do cotidiano do ser humano, como 
correr, saltar e lançar. No contexto escolar, essa modalidade tem grande 
importância, pois as capacidades e habilidades desenvolvidas na prática do 
atletismo, servem de base para outras modalidades desportivas. OBJETIVO: 
Diagnosticar as habilidades motoras dos alunos, avaliar na prática como foram 
aprendidos os conhecimentos que o professor desenvolveu durante as aulas e 
observar a interação dos alunos em equipe. DESCRIÇÃO: O festival é uma 
combinação de corridas, saltos e arremesso e lançamentos. As estações 
deveram ser montadas na quadra utilizando todo o ambiente, de forma que uma 
equipe possa realizar uma determinada estação, sem que atrapalhe a equipe 
adversária. No festival, temos de cinco a oito estações, no qual, os alunos 
vivenciam as habilidades naturais como correr, saltar e arremessar, e, através 
de uma sumula, possa quantificar os dados e apontar a equipe vencedora do 
festival. Como estações destinadas a habilidade da corrida, temos: Formula 1, 
percurso total é de 60 a 80 metros, onde a atividade se inicia com um rolamento, 
passando para uma corrida, slalom e finalizando nas barreiras, tendo como 
pontuação final o tempo que a equipe domara para todos passarem pela 
estação; Revezamento em curvas, estação que o aluno deve correr e saltar 
obstáculos lateralmente e entregar o bastão para o companheiro de sua equipe. 
As estações destinadas aos saltos, podemos citar: Salto em agachamento para 
a frente, onde o local de partida do próximo aluno é no local de caída do aluno 
anterior, tendo a pontuação calculada pela distância total da equipe. Outra 
habilidade que pode ser trabalhada no festival é o lançamento, que pode ser 
vivenciado através das estações: Lançamento a distância e lançamento ao alvo 
utilizando uma peteca, e o arremesso, realizado com a estação de lançamento 
para trás, onde o aluno deve se posicionar na marcação inicial e arremessar o 
peso posicionado de costas para a área de pontuação. Diagnosticamos que a 
prática do atletismo fez com que as crianças tivessem mais oportunidade de 
obter maiores benefícios quanto a saúde, educação e autossatisfação. 

 

 



 
 

 

LIEN CH´I NA ESCOLA 
 

ANA KEILA ZANIN DE OLIVEIRA 
EMEF. HELENA DE CASTRO PIRÁGINE 
EMEF. EIDMAR SANCINETTI MOMESSO 

 
RESUMO 

INTRODUÇÃO: Nas aulas de Educação Física Escolar observo uma grande 
dificuldade dos alunos em relaxar e prestar atenção no próprio corpo. Pelo fato 
de gostarem muito das aulas de Educação Física já chegam à quadra bem 
agitados e eufóricos e demoram um tempo até se acalmarem para prestar 
atenção nas atividades. As professoras de sala também relatam que eles têm 
bastante dificuldade de atenção. Há alguns meses venho desenvolvendo no 
início das aulas, o Lien Chí, que é uma sequência de oito movimentos realizados 
de forma leve e harmoniosa, ao som de uma música instrumental. O fato de 
iniciar com uma música suave, fecharem os olhos e prestarem atenção na 
própria respiração já cria um clima mais tranquilo. Lien Ch'i, é um termo Chinês 
que nomeia uma sequência de exercícios chineses, Lien significa "Treinar" e Chi 
"Energia".É considerado por alguns Mestres como uma das origens das várias 
modalidades do Tai Chi Chuan existentes no presente. Indicada como uma 
acupuntura sem agulhas, traz o equilíbrio entre Yin e Yang Ele faz parte da 
medicina tradicional chinesa e busca trabalhar a respiração e o Qi ( energia) . 
Esses exercícios visam ativar o circuito energético do organismo, aumentando a 
energia e harmonizando corpo e mente, promovendo equilíbrio e bem estar. 
OBJETIVO: Aumentar a consciência corporal, concentração e disciplina. 
Trabalhar o equilíbrio e a energia física e mental. DESCRIÇÃO: Os exercícios 
foram realizados na quadra poliesportiva e também no pátio da escola. Foi 
utilizado caixinha de som e pendrive. No início das aulas, ao invés do 
alongamento tradicional, estamos realizando o Lien Ch ´i. Nas primeiras aulas 
expliquei aos alunos o que significava Lien Ch ´i  e  quais os benefícios que sua 
prática constante traz. Os oito movimentos, que simulam o comportamento da 
natureza e de animais sagrados da China, foram ensinados e os alunos 
realizavam a sequência buscando prestar atenção na respiração. Após algumas 
aulas começamos a realizar os movimentos com música suave, e nesse 
momento não há conversas, somente prestamos atenção na música, na nossa 
respiração e no próprio corpo. Quando chegam à quadra e ouvem a música já 
vão se posicionando em fileiras, diminuindo as conversas e quando peço para 
que fechem os olhos e apenas ouçam a música já vão ficando mais tranquilos. 
Ao final dos movimentos sempre agradecemos pelo momento presente e 
também pelos colegas que estão ao nosso lado.  Ao longo das aulas os alunos 
relataram que se sentiam mais calmos em relação a quando realizávamos o 
alongamento tradicional, e eu percebo que ficam mais atentos quando vou 
passar as outras atividades da aula. O que busco trabalhar também com essa 
prática é que procurem realizar os movimentos sem comparação com os demais, 
o respeito ao próprio corpo e aos seus limites, a disciplina e o saber ouvir, tanto 
a música como aos demais. Também procuro contribuir para que criem o hábito 
de sempre agradecer a vida e aos demais. 
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RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: Ferramenta pedagógica capaz de potencializar diversas 

habilidades e competências em seus praticantes, os esportes mentais,  

desenvolvem o raciocínio lógico, capacidade de tomada de decisão, criatividade, 

exercita a paciência, além de possibilitar uma melhora na relação de seu 

praticante com o mundo externo, melhorando sua socialização e interação com 

o meio; OBJETIVO: Compartilhar experiências exitosas nestes 16 anos de 

trabalho com o esporte na cidade de Jaú; Evidenciar os alunos/atletas 

participantes do projeto, seus excelentes resultados e seu desenvolvimento 

enquanto damista/enxadrista, aluno e pessoa; Mostrar os vínculos de amizade e 

respeito criados através do esporte; DESCRIÇÃO: O projeto teve inicio em 2003, 

prof. e sup.  Esporte Fernão Castro, convidou o prof. Douglas Pacheco, para 

ministrar aulas de Jogo de Damas na João Pacheco em Pouso Alegre. tendo 

continuidade na E. E.  Domingos de Magalhães, com o apoio da prof. de Ed. 

Física, Selma O. P. Requena, o projeto não parou de crescer, tomando 

proporções estaduais, nacionais e até internacionais. Resultados: JEESP 16 

troféus; Jogos da Juventude Tricampeão. Jogos Regionais, Decacampeão. 

Jogos Abertos Tetracampeão. Em 2014, Douglas assumiu como téc. desportivo, 

onde teve a missão de realizar um novo projeto com os mesmos moldes do 

antigo, porém, agora no Xadrez. O diretor da E.E Álvaro Fraga, João Cardoso, 

conhecendo o trabalho realizado com Jogo de Damas, convidou Douglas para 

realizar o trabalho no Álvaro e através da parceria com o prof. Jean Lamana, que 

contribuiu auxiliando na parte Pedagógica,  o projeto cresceu, o Dir. do Álvaro, 

João, apoiou oferecendo toda estrutura e abrindo as portas da escola.  

Resultados: JEESP Campão Masc. Mirim 2017, Campeão Fem. Mirim 2018, 

Jogos Regionais: Masc Tricampeão Fem: Campeão 2016, Jogos abertos do 

interior: Masc. Prata 2016 Fem. Campeão 2015. O Xadrez foi ferramenta 

fundamental na formação escolar e na vida dos sujeitos que participaram deste 

projeto. 
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RESUMO 

 
 

INTRODUÇÃO: O Voleibol é um esporte bastante popularizado no Brasil, porém 
de difícil aprendizagem já que exige maior maturação e consequentemente 
habilidades dos alunos. Por isso, ensinar o voleibol na escola acaba se tornando 
muitas vezes um desafio aos professores que geralmente se utilizam de jogos 
pré-desportivos para que de maneira lúdica os alunos se familiarizem com a 
modalidade. OBJETIVO: A sequência didático-pedagógica visou capacitar os 
alunos por meio de jogos e brincadeiras pré-desportivos com ênfase no voleibol, 
levando ao aprendizado da dinâmica do jogo, bem como a valores como 
cooperação e respeito a suas próprias habilidades/dificuldades e dos outros 
colegas. DESCRIÇÃO: Os jogos foram realizados em quadra poliesportiva e 
espaços alternativos como o pátio da escola. Foram utilizadas bolas de vôlei e 
redes adaptadas. Iniciou-se com jogos em roda para familiarização dos 
fundamentos e do peso/tamanho da bola. Utilizou-se o jogo “Um, dois, três – 
corta” que consiste em executar três toques e no 4º realizar uma cortada para 
queimar um dos participantes, caso este segure a bola, elimina quem fez o corte. 
Em seguida, na rede, foram realizados jogos reduzidos 2x2, 3x3 com o intuito de 
não permitir que a bola caísse no chão do espaço delimitado como quadra, para 
este momento foi utilizado o jogo “Câmbio” que apresenta regras equivalentes 
ao voleibol, porém sem os fundamentos de toque e manchete, deve-se agarrar 
a bola e realizar os três toques segurando a bola para em seguida passar ao 
lado adversário. Percebeu-se que os alunos, ao escolher ou esperar seu 
momento de receber a bola, tiveram que exercer domínio da paciência e 
raciocínio estratégico ao encontrar pontos livres na quadra para marcar pontos. 
Além disso, por se tratar de um jogo bastante democrático, puderam 
compreender que é preciso passar a bola para todos empenhando um bom 
trabalho em equipe. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
 
 
 
 
 

Anais... 

 

 

 


