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RESUMO 

 

A finalidade deste trabalho de conclusão de curso é discutir as necessidades de resgatar 

os jogos e brincadeiras poucos desenvolvidos no universo escolar, além de, em certo 

modo, um aprofundando a reflexão sobre as brincadeiras antigas e esportivizadas, 

porém adaptadas dentro de uma metodologia escolar para os alunos do ensino 

fundamental. Diante disso, tive toda uma preocupação em introduzir os Jogos de Bater e 

Rebater para uma roupagem nova e as adequando para as próprias necessidades e 

prazeres escolares dentro deste universo infantil, que por sua vez vem sendo 

substituídas por outras ocupações cotidianas como, por exemplo, os próprios jogos 

eletrônicos. Para a elaboração deste trabalho, foi realizado pesquisas a partir de fontes 

bibliográficas e digitais. A abordagem foi de teor qualitativo a fim de reconhecer 

aspectos ligados ao desenvolvimento emocional, intelectual, social e físico das crianças, 

potencializados por meio da utilização dos jogos e brincadeiras quase sempre 

conhecidas e adapta-las para o contexto escolar. Conclui-se que o papel do profissional 

em educação física é de fundamental importância para a difusão e aplicação de recursos 

lúdicos. Aos docentes conscientizarem das vantagens de resgatarem um trabalho lúdico, 

prazeroso e ao mesmo tempo, não tanto tradicionalista como costumamos ver no 

próprio ambiente escolar infantil.  Estas atividades ao qual foi trabalhado poderão ser 

incorporadas em determinadas situações de ensino, utilizando-as de acordo com as 

necessidades das crianças e quais seguimentos de trabalho o docente pretende alcançar. 

Afinal, como executor de sua própria prática, deve se buscar ações educativas, eficazes, 

prazerosas, além de tudo culturais, mas principalmente, saber valorizar as diferenças e 

colocando-as em situações igualitárias.  

 

Palavras-chave: Jogos de Bater e Rebater. Educação infantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

ABSTRACT 

 

The purpose of this course completion work is to discuss the needs of rescuing the few 

games and games developed in the school universe, in addition to, in a way, a 

deepening reflection on the old and sportivized games but adapted within a school 

methodology for the Students. In view of this, I have been very concerned about 

introducing the Crash and Rebatting Games into a new wardrobe and tailoring them to 

their own needs and school pleasures within this child universe, which in turn has been 

replaced by other everyday occupations, The electronic games themselves. For the 

elaboration of this work, research was done from bibliographic and digital sources. The 

approach was qualitative in order to recognize aspects related to the emotional, 

intellectual, social and physical development of children, enhanced through the use of 

games and games almost always known and adapted to the school context. It is 

concluded that the role of the professional in physical education is of fundamental 

importance for the dissemination and application of recreational resources. Teachers 

become aware of the advantages of rescuing a playful, enjoyable and at the same time 

not as traditionalistic work as we usually see in the children's school environment. 

These activities can be incorporated in certain teaching situations, using them according 

to the needs of the children and what work segments the teacher intends to achieve. 

After all, as executor of their own practice, educational, effective, pleasurable, and 

cultural actions must be pursued, but above all, they should know how to value 

differences and place them in egalitarian situations. 

 

Keywords: Hitting and Rebating Games. child education 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Têm-se discutido muito no campo acadêmico da Educação Física sobre inovação na 

última década (FARIA; MACHADO; BRACHT, 2012; FERSTENSEIFER; SILVA, 

2011; SILVA; BRACHT, 2012; CARLAN; KUNZ; FENSTERSEIFER, 2012) e muitos 

problemas advieram com essa discussão devido à falta de consenso quanto ao conceito. 

 

Faria, Machado e Bracht (2012, p. 120), reconhecendo o problema do conceito 

inovação, assumem em um texto que escreveram sobre inovação e desinvestimento 

pedagógico que “Inovação foi entendida, inicialmente, como toda e qualquer prática 

pedagógica que buscava superar a tradição instalada”. Já Carlan, Kunz e Fensterseifer 

(2012) definem inovador como aquele professor que realiza “uma prática de intervenção 

problematizadora, reflexiva/crítica”. 

 

Fensterseifer e Silva (2011, p. 121-122) apontam que é possível considerar que a prática 

pedagógica de um professor de Educação Física como inovadora se apresentar pelo 

menos alguns dos seguintes elementos:  

 

[...] a) proposta pedagógica articulada com o currículo da escola; b) 

desenvolvimento de conteúdos de forma progressiva e com preocupação 

sistematizadora; c) envolvimento do conjunto dos(as) alunos(as) nas aulas; d) 

a presença de conteúdos variados representativos da diversidade que compõe 

a cultura corporal de movimento; e) processos de avaliação articulados com 

os objetivos do componente curricular [...].
1
 

 

Ao buscarmos o significado de inovador no Grande Dicionário Houaiss On Line, 

encontramos o seguinte: “que ou o que inova; novador”. Ao fazermos o mesmo com o 

verbete inovar encontramos alguns significados que talvez expliquem a supracitada falta 

de consenso no uso do termo pois, segundo o Grande Dicionário Houaiss On Line, 

inovar é “tornar novo; renovar, restaurar. Introduzir novidade; fazer algo como não era 

feito antes”. 

 

Tomando como referência os significados apresentados anteriormente para a inovação o 

que seria de fato uma prática pedagógica inovadora nas aulas de Educação Física? 

                                                           
1 Vale destacar que os autores apontam que essas “[...] são características que podem não estar presentes 

em sua totalidade, mas denotam o movimento no sentido de evidenciar a ruptura com a noção de EF 

como ‘atividade’ para a condição de ‘disciplina’” (FENSTERSEIFER; SILVA, 2011). 
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Trabalhar com os conteúdos rúgbi e futebol americano em uma escola que sempre 

priorizou o ensino de futebol, vôlei, basquete e handebol pela perspectiva do esporte de 

rendimento pode ser considerado inovador? Levar os alunos da escola a 

experimentarem práticas corporais radicais e/ou de aventura como slack line, parkour, 

skate, rapel, escalada, surfe, trekking (também chamado de enduro a pé), entre outros, 

dá esse caráter para as aulas de educação física? Inovar nas aulas de Educação física 

seria ampliar o acervo cultural de nossos alunos ao trabalhar conteúdos que eles não 

conhecem ou nunca tiveram a oportunidade de praticar? 

 

Sem nos aprofundarmos na discussão definiremos neste trabalho como inovadoras 

aquelas práticas pedagógicas que rompem, em alguma medida, com a tradição instalada 

nas aulas de Educação Física e que, mantendo profunda relação com a proposta 

pedagógica da escola, desenvolve com os alunos conteúdos que ampliarão seu acervo 

cultural. Foi partindo desse conceito que ao mantermos contato com a disciplina Oficina 

de Jogos de Rebater durante o semestre 2017-1, ministrada pelo professor Walk 

Loureiro, que decidimos realizar uma intervenção inovadora em uma escola de Ensino 

Fundamental da cidade de Vitória que pudesse inspirar nosso trabalho de conclusão de 

curso. 

 

Nesse sentido o objetivo deste trabalho foi realizar uma intervenção com uma turma do 

4º ano do Ensino Fundamental mediante a inovação com os conteúdos jogos de bater e 

rebater e verificar não apenas como seria a aceitação e o desenvolvimento dos alunos 

nas aulas, mas principalmente como seria para nós construir uma prática pedagógica 

com conteúdos inovadores (sentimentos, desafios, (im)possibilidades, acertos e erros). 

 

Antes de prosseguir vale destacar que ao falar de inovação no trabalho com jogos de 

bater e rebater com uma turma do 4º ano do Ensino Fundamental estamos nos referindo 

a uma novidade para nós, futuros professores de Educação Física, e para os alunos da 

referida turma, pois o professor que nos acolheu já possuía experiência ministrando tais 

conteúdos em anos anteriores. 
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2 METODOLOGIA 

 

Como já antecipamos na seção anterior apresentaremos neste texto reflexões de uma 

pesquisa-intervenção que realizamos em uma escola de Ensino Fundamental da cidade 

de Vitória. Na opinião de Dias (2011, p. 277), a “Pesquisa-intervenção constitui-se 

como crítica a políticas de pesquisa positivista, afirmando o ato político em que consiste 

toda investigação [...]”. Vale destacar que “Na pesquisa-intervenção, não visamos à 

mudança imediata da ação instituída, pois a mudança é consequência da produção de 

uma outra relação entre teoria e prática, assim como entre sujeito e objeto [...]”. 

 

Nossa pesquisa também foi balizada pelos pressupostos da pesquisa qualitativa. Na 

visão de Flick (2009. p. 36), 

 

A pesquisa qualitativa não se refere apenas ao emprego da técnica e de 

habilidade aos métodos, mas inclui também uma atitude de pesquisa 

específica. Essa atitude está associada à primazia do tema sobre os métodos, 

à orientação do processo de pesquisa e à atitude como que os pesquisadores 

deverão alcançar seus 'objetivos'. Além da curiosidade, da abertura e da 

flexibilidade na manipulação dos métodos [...]. 

 

Sem falar que na pesquisa qualitativa não apenas o pesquisador corresponde ao 

principal instrumento de pesquisa, como também ele recorre ao ambiente natural no 

qual está inserido como fonte de dados (LUDKE; ANDRÉ, 1986). Quanto aos métodos 

de pesquisa empregados nos valemos em um primeiro momento da observação, que foi 

registrada em um caderno de notas e da entrevista2 que realizamos com o professor que 

nos recebeu e cedeu o espaço para fazermos nossas intervenções. 

 

Na opinião de Tura (2003, p. 187-188) "[...] a observação pressupõe o envolvimento do 

pesquisador em múltiplas ações, entre elas o registrar, narrar e situar acontecimentos do 

cotidiano com uma situação precípua [...]". Segundo Vianna (2007, p. 12), 

 

A observação é uma das mais importantes fontes de informações em 

pesquisas qualitativas em educação [...]. Anotações cuidadosas e detalhadas 

vão constituir os dados brutos das observações, cuja qualidade vai depender, 

                                                           
2 Do caderno de notas retiramos algumas passagens que descrevem a escola, bem como os sentimentos 

que tivemos durante as aulas. A entrevista, apesar de muito produtiva não será utilizada neste trabalho de 

conclusão de curso, tendo servido apenas para conhecermos um pouco mais do profissional que nos 

recebeu. 
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em grande parte, da maior ou menor habilidade do observador e também da 

sua capacidade de observar [...] 

 

As notas de campo foram utilizadas por elas corresponderem a um “[...] relato escrito 

daquilo que o investigador ouve, vê, experiência e pensa no decurso da recolha e 

refletindo sobre os dados de um estudo qualitativo” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 

150). 

 

A entrevista com o professor foi realizada por compreendermos que entrevistar significa 

realizar “[...] um encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas obtenha 

informações a respeito de determinado assunto, mediante uma conversa de natureza 

profissional” (MARCONI; LAKATOS, 2005, p. 195). Sem falar que entrevistar é “[...] 

recolher dados descritivos na linguagem do próprio sujeito, permitindo ao investigador 

desenvolver intuitivamente uma ideia sobre a maneira como os sujeitos interpretam 

aspectos do mundo” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 134). 

 

A escolha pela instituição na qual realizamos nossa intervenção se deveu: à facilidade 

de acesso – já havíamos realizado outras atividades curriculares durante nosso curso de 

licenciatura em Educação Física ne escola escolhida, o que facilitou recebermos 

autorização para pesquisar ali; ao fato da mesma estar localizada próxima da 

universidade; à boa relação que um de nós já havia construído com um dos professores 

de Educação Física da escola em uma atividade externa à universidade. 

 

3 ACESSANDO O CAMPO DE ESTUDOS 

 

Apresentaremos nesta seção como foi nossa entrada na instituição na qual realizamos 

nossa intervenção, nossas impressões na chegada, bem como a recepção do professor 

que nos cedeu o espaço e dos alunos. 

 

Antes de iniciar nossas observações no dia 21 de março de 2017 marcamos para o dia 

13 do mesmo mês uma conversa com um dos professores de Educação Física da 

instituição na qual pretendíamos realizar nossa pesquisa-intervenção. A mesma ocorreu 

em uma segunda-feira, dia no qual o professor concentra seus momentos de 

planejamento. 
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Ao chegar à escola fui muito bem recepcionado pelo corpo pedagógico, em seguida fui 

apresentado ao professor regente, responsável pela turma do 4º ano do fundamental. 

Não tive nenhuma resistência em apresentar e ofertar as propostas de aulas perante ao 

corpo pedagógico e muito menos ao professor, A escola já se fazia parceira do centro 

acadêmico de Educação Física e Desporto na Universidade Federal, e principalmente, o 

professor graduado e especializado em mestre teve toda sua formação na própria 

universidade ao qual venho concluir minha graduação. Diante disso, esse primeiro 

contato já havia ocorrido muito antes, no próprio centro acadêmico, e nosso contato na 

escola serviu apenas para ratificar a metodologia de trabalho em que eu iria trabalhar. 

De inicio ele veio me apresentar à turma, onde tive o primeiro contato e em seguida o 

espaço em que a escola tinha por ofertar para realização das aulas. Para mim foi 

bastante proveitoso, pois serviu principalmente para detalhar como cada aula iria ser 

desenvolvida nos diferentes espaços, Foram ofertados além da quadra esportiva coberta 

um segundo espaço outdoor, sujeito a interferências climáticas, mas necessário para 

realização das aulas, pois segundo o professor, havia um revezamento entre os 

profissionais, algo que acontecia semanalmente. Tudo isso foi posto em consideração 

para o planejamento das aulas, e para finalizarmos a minha primeira estada a escola, não 

poderia deixar de visitar é claro o deposito onde eram guardados todos os equipamentos 

utilizados nas aulas de Educação Física. Quanto a isso, não tive grandes preocupações, 

todos os equipamentos necessários para execução das aulas à escola possuía, sem falar é 

claro, que eles seriam adaptados ou até mesmos produzidos, O que me fez sair da escola 

forma bastante entusiasmada e otimista. 

 

A estrutura da instituição era muito boa, o que favoreceu todo processo de intervenção. 

Em relação ao público a escola, sua composição majoritariamente são crianças e 

adolescentes de pais com bom poder aquisitivo que poderíamos classificar como 

integrantes da classe média, se levarmos em consideração os veículos nos quais os 

mesmos são trazidos (particulares ou transporte escolar) e outros itens que os alunos 

utilizam como mochila, tênis e aparelho celular, na maioria das vezes de modelos e 

marcas mais caras. 

 

Por fim, cada detalhe foi observado para então, diante disso tirar um maior e melhor 

aproveitamento nas aulas ministradas, dúvidas essas que de fato surgiu porem, eram 

sanadas com o próprio corpo docente, mas principalmente, com o professor de educação 
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física da turma do 4º ano do Ensino fundamental, onde procurou em todos os momentos 

se tornar solidário e parceiro para realização desta conclusão de curso. 

 

4 POR QUE OS JOGOS DE BATER E REBATER? 

 

A escolha dos jogos de rebater não foi feita apenas por causa da inovação que tais 

conteúdos podem trazer para as aulas de Educação Física escolar – uma vez que eles 

não foram conteúdos observados nas aulas de Educação Física que havíamos 

presenciado nas escolas tanto em nosso tempo de discentes da Educação Básica, quanto 

em nosso período enquanto acadêmicos do curso de Educação Física –, mas também 

devido ao fascínio que esses jogos causaram em um de nós quando da participação na 

Oficina de Jogos de Rebater durante o semestre 2017-1. 

 

Segundo Limão (2011) o rebater caracteriza-se pelo movimento gerado em um objeto 

utilizando-se de partes do corpo com ou sem a ajuda de um implemento como tacos, 

raquetes, bastões, entre outros.3 

 

Fazendo um breve levantamento de esportes e jogos de rebater por nós conhecidos e/ou 

praticados encontramos os tênis de quadra e de mesa, o badminton, o squash, o golfe, a 

peteca, o punhobol, o tamboréu, o frescobol, o críquete, o polo, o beisebol, o frescobol e 

o tacobol. São mais de dez (10) jogos e esportes que conseguimos lembrar sem fazer 

muito esforço. 

 

Trabalhar com alguns dos conteúdos anteriormente listados e com outros mais que 

pudemos conhecer e aprender ao longo de nossa pesquisa-intervenção foi um desafio 

que contribuiu significativamente com nossa formação enquanto professores 

pesquisadores, mais críticos e também sabedores da importância do planejamento para a 

realização de uma prática pedagógica com sentido e significado. 

 

 

 

                                                           
3 Como será visto a seguir sempre nos valemos nesta pesquisa-intervenção daqueles jogos e modalidades 

esportivas de rebater que se utilizam de implementos, mesmo que eles correspondam algumas vezes a 

uma bola que deve ser lançada de encontro a uma outra. 
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5 AS INTERVENÇÕES REALIZADAS 

 

Apresentaremos neste capítulo desde o primeiro contato com as turmas, passando pelas 

intervenções realizadas4 e chegando às situações e aos sentimentos por nós vivenciados 

ao longo das mesmas. Durante o processo de conversas com o professor da escola e 

com nosso orientador definimos um quantitativo de dez (10) intervenções como um 

número ideal para que pudéssemos conciliar a experiência que pretendíamos obter na 

prática com o tempo que dispúnhamos para escrever nosso trabalho de conclusão de 

curso. 

 

5.1 PRIMEIRO CONTATO COM A TURMA E APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA: 

21/03/2017 

 

Neste dia tivemos o primeiro contato com a turma do 4º ano e fomos apresentados aos 

alunos pelo professor de Educação Física. Nesse dia foram feitas algumas considerações 

pelo docente sobre como iria proceder nosso processo de intervenção com a turma 

durante os dez encontros que se dariam a seguir. Após a apresentação, fizemos uma 

prévia introdução sem interferir muito na aula planejada pelo professor, onde 

simplesmente relatamos como aconteceriam as aulas e a linha de trabalho que iríamos 

seguir com o conteúdo jogos de bater e rebater. 

 

Após essa breve introdução perguntamos aos alunos se eles conheciam os jogos de 

rebater. A grande maioria disse que sim e acabaram por citar alguns deles. Vale destacar 

que alguns alunos nos perguntaram se iríamos trabalhar com conteúdos como o 

beisebol, o tênis, o tênis de mesa, entre outros. Como resposta dissemos que iria 

depender deles, pois iríamos trabalhar com alguns jogos novos que eles não conheciam, 

bem como com aqueles conteúdos que eles pesquisassem e que fossem escolhidos pela 

maioria. 

 

 

 

 

                                                           
4 Os planos de aulas que construímos para nossa pesquisa-intervenção encontram-se na seção anexos e 

podem ser conferidos pelo leitor. 



18 
 

5.2 1º DIA DE INTERVENÇÃO: JOGO ZONA DA BOLA - 28/03/2017 

 

Demos início as nossas intervenções com uma roda de conversa e relembrando nossa 

proposta de trabalho que seria desenvolvida nos próximos encontros. Foi feito um 

levantamento histórico cultural dentro do tema, “jogos de bater e rebater". 

 

Após a explanação demos seguimento à pratica da atividade jogando. O jogo leva nome 

de “zona da bola” ou “bola ao alvo”, no qual os alunos atrás da linha demarcada pelos 

professores tentam acertar uma bola maior que está no centro da quadra com bolas 

menores que foram distribuídas igualmente entre os times. A bola utilizada no centro da 

quadra foi a de basquete e o jogo tinha por objetivo levar essa bola do centro ao “gol” 

do adversário (demarcado com cones) e consequentemente pontuando.  

 

Dividimos dois times de forma aleatória, onde ninguém ficou de fora. Houve um 

empenho e um grau de competitividade muito grande pelas crianças além de muita 

diversão. Este primeiro encontro foi bastante proveitoso, pois conseguimos observar 

algumas dificuldades e potencialidades da turma. Reservamos 10 minutos ao final da 

aula para avaliar e refletir sobre como transcorreu a aula. Aproveitamos ainda para 

esclarecemos dúvidas e passamos uma tarefa de casa para que eles pesquisassem sobre 

quais os possíveis jogos de rebater. 

 

Durante este primeiro encontro pudemos observar que a turma tinha dificuldades de 

trabalhar em equipe, pois os alunos se dividiam em pequenos grupos de afinidade e só 

interagiam dentro desses pequenos grupos. Como forma de potencializar a 

aprendizagem dos menos habilidosos, dinamizar as aulas e reduzir os conflitos optamos 

por separar esses grupos. No início da aula aconteceram muitas reclamações, mas no 

decorrer da atividade eles se esqueceram disso e participaram ativamente. 

 

No início desta primeira aula ficamos um pouco apreensivos com a recepção dos alunos 

em relação à nossa proposta de conteúdo, mas no decorrer da aula nos tranquilizamos e 

ficamos mais à vontade também com o fato de estarmos dando aula em dupla e não em 

grupos grandes, como acontece nos estágios supervisionados, quando a possibilidade de 

intervenção é revezada entre diversas pessoas. 
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Figura 01: Zona da Bola 

 

 

 
Figura 02: Zona da Bola 

 
 

 

5.3 2º DIA DE INTERVENÇÃO: BOLA AO ALVO - 31/03/2017 

 

Esta aula foi uma progressão da aula anterior, porém ao invés de competirem em dois 

times todos passaram a compor uma só equipe, visando melhorar o trabalho em grupo e 

mostrando a importância de todos para a execução da atividade. Nesta atividade os 
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alunos se distribuíram do lado de fora da quadra de vôlei e foram distribuídas bolas 

menores para os alunos. Posteriormente um de nós lançou uma bola maior dentro da 

quadra de vôlei (inicialmente rolando, em seguida quicando e rodando) e os alunos não 

podiam encostar com nenhuma parte do corpo na bola maior, apenas podiam direcioná-

la com as bolas menores. O objetivo desse jogo era fazer com que a bola maior parasse 

no círculo central da quadra. 

 

A princípio lhes pareceu uma tarefa quase impossível, pois alguns alunos não viam a 

importância do outro na atividade e queriam fazer tudo sozinhos. Porém levamos eles a 

entenderem que para a conclusão dessa atividade era muito importante a ajuda de todos. 

Após levarmos eles à reflexão e com muita organização e concentração eles 

conseguiram dominar o jogo atingindo assim o objetivo, que era justamente parar a bola 

de basquete dentro círculo central da quadra. 

 

Ao final da aula reservamos 10min. para falar um pouco sobre a atividade e algumas 

falas dos alunos nos surpreenderam, onde eles diziam,” fulano quer fazer tudo, não 

passa a bola”, “essa atividade é muito difícil, porque não sabemos trabalhar em equipe”, 

estes relatos surgiram antes mesmo de tocarmos no assunto. Após a conversa a respeito 

da atividade perguntamos se alguém havia pesquisado sobre os jogos de rebater e se 

algum lhe chamou a atenção, mas para nossa decepção apenas dois alunos fizeram a 

pesquisa e mais uma vez pedimos para que eles pesquisassem os jogos de rebater e 

levassem para próxima aula aqueles que mais lhe chamou a atenção e que gostaria de 

aprender. 
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Figura 03: Bola ao Alvo 

 
 

Figura 04: Bola ao Alvo 

 
 

 

5.4 3º DIA DE INTERVENÇÃO: PETECA - 04/04/2017 

 

Atendendo a demanda dos alunos que haviam pesquisado optamos por trabalhar a 

peteca, pois este jogo estava presente nas brincadeiras de nossos pais e avos além de 

estar muito presente hoje em dia nas escolas. Neste encontro iniciamos as atividades 

com uma roda de conversa com a turma sobre a aula anterior, sobre o jogo de peteca e 

sua história. Posteriormente dividimos a turma em vários trios para que eles pudessem 

jogar e ter um maior controle na recepção e no arremesso. A aula foi finalizada com 
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uma grande roda onde eles procuraram passar a peteca para uma maior quantidade de 

pessoas sem deixa cair. E por fim uma previa reflexão sobre o conteúdo aplicado a eles 

além de perguntarmos se todos haviam pesquisado sobre os jogos de rebater, e para o 

nosso alivio mais da metade da turma havia pesquisado. E mais uma vez reforçamos a 

importância de que todos pesquisassem. 

 

Durante essa aula pudemos observar uma pequena evolução na turma em relação aos 

microgrupos, onde aqueles microgrupos que estavam tão presentes em aulas anteriores 

já não se apresentavam nessa aula com tanta força. Pudemos observar também a 

dificuldade dos alunos em manusear a peteca, alguns alunos não conseguiam arremessar 

e recepcionar a peteca, devido a isso optamos por trabalhar mais uma aula com esse 

conteúdo. 

 

Figura 05: Peteca 
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Figura 06: Peteca 

 

 

5.5 4º DIA DE INTERVENÇÃO: PETECA ADAPTADA - 07/04/2017  

 

Optamos por trabalhar com essa atividade, pois observamos que alguns alunos tinham 

uma maior dificuldade na hora de rebater, devido à falta de noção de espaço, além de 

eles terem nos relatado que a mão ficava dolorida se em contato direto com a peteca. 

Aproveitando isso, decidimos começar a trabalhar com algumas modalidades 

esportivas, neste caso o badminton. 

 

Dando continuidade ao tema da aula anterior, neste encontro começamos a aula no 

centro da quadra tirando dúvidas dos alunos sobre jogos de rebater ao qual eles estão 

pesquisando e em seguida tornamos a peteca, tema da aula e como iria ser trabalhada 

este nosso encontro. Dividimos a turma em grupo para um aquecimento para jogo onde 

cada grupo tinha uma peteca e em círculo iriam jogando onde a intenção é dar o maior 

número de rebatidas na peteca sem a deixar cair. Em seguida distribuímos raquetes para 

as equipes e montamos dois times, as regras iniciais foram semelhantes às regras do 

próprio jogo de voleibol, para dar maior dinamismo a rede foi erguida a uma altura de 

1,50m, e os alunos tinham como objetivo ultrapassar a rede e atingir a quadra do 

adversário, podendo efetuar até três rebatidas em cada lado da quadra.  

 



24 
 

Na medida em que eles iam dominando as regras, o jogo se tornava mais prazeroso e 

dinâmico. Por fim fizemos uma roda novamente para esclarecermos algumas dúvidas 

sobre a aula e finalizamos falando sobre possíveis adaptações que poderiam ocorrer no 

jogo.  

 

Figura 07: Peteca Adaptada 

 

 

Figura 08: Peteca Adaptada 
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5.6 5º DIA DE INTERVENÇÃO: CONTINUAÇÃO DO JOGO DE PETECA 

ADAPTADO - 11/04/2017 

 

Vendo a necessidade de continuar o jogo de peteca da aula anterior, optamos por repeti-

lo nesta aula, mas sem o aquecimento, apenas o jogo em si. Isso devido ao fato de 

alguns alunos terem nos relatado que o tempo de jogo passou muito rápido, assim 

decidimos por repetir o jogo.  

 

O jogo neste dia se deu fora da quadra, adaptamos uma quadra no pátio da escola 

delimitando a área mas as regras ainda eram as mesmas do jogo anterior. Nessa aula 

observamos um avanço muito grande dos alunos, pois na aula anterior eles tinham 

muita dificuldade de efetuar os três toques com a raquete, já nesta aula eles 

demonstraram uma maior desenvoltura e um melhor trabalho em equipe, pois 

perceberam que não precisava passar a peteca de primeira para a outra quadra, eles 

passaram a fazer estratégias e jogadas. No final da aula foi feito uma conversa com eles 

para relembrar algumas coisas da peteca e para ouvir a opinião deles a respeito da 

atividade. 

 

5.7 6º DIA DE INTERVENÇÃO: JOGO DE PETANCA - 18/04/2017 

  

Neste encontro, demos início dentro da modalidade de esportes de rebater um esporte 

bastante tradicional e muito prático no centro leste europeu. A Petanca assim chamando 

lembra muito um jogo um tanto quanto já conhecido no interior do nosso estado e em 

grande parte do país por onde teve influência também dos imigrantes italianos, a 

“bocha”. Com uma regra semelhante à petanca ao invés de ser jogada com uma bola de 

massa, esta modalidade é praticada com uma esfera de metal onde a bola pode ser 

lançada ou rolada e tendo como objetivo, parar a bola próximo uma esfera menor 

podendo até mesmo retirar a esfera do adversário para ser lançada por você ou alguém 

de sua equipe visando aproximar-se da bola menor. E neste encontro levamos tudo isso 

ao conhecimento dos nossos alunos. Num primeiro momento apresentamos a história do 

jogo, as formas de como ele podem ser jogadas, além do conhecimento das regras, e que 

por sinal é algo bastante simples. Por fim dividimos as equipes em seis times com 

quatro jogadores cada e demos início a parte prática do “Jogo”.  

 



26 
 

Nessa aula iniciamos a atividade na quadra mais por ser um espaço muito aberto e com 

o piso muito liso isso acabou por dificultar muito os alunos de jogarem. Vendo que o 

jogo não estava tão dinâmico o professor de Educação Física nos informou que havia 

um espaço atrás da quadra onde seria melhor jogar, pois o piso era mais grosso e o 

espaço era mais estreito, facilitando assim os alunos de acertarem a bola alvo. Apesar de 

termos pouco tento de prática neste dia, os alunos gostaram bastante da atividade e 

pediram para levar ela na próxima aula. 

 

Figura 09: Jogo da Petanca 

 

Figura 10: Jogo da Petanca 
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5.8 7º DIA DE INTERVENÇÃO: JOGO DE PETANCA “ADAPTADA” - 25/04/2017 

 

Para este encontro propusemos uma forma diferente de como praticar o jogo diante 

desta modalidade. Para esta aula substituímos as esferas antes utilizadas por bolas de 

handebol e basquetebol. Neste caso a bola referência foi a de basquete e os lançamentos 

passaram a ser com as bolas de handebol. As mesmas regras foram incorporadas para 

essa adaptação, contudo, houve um maior dinamismo com as bolas maiores, devido ao 

terreno encontrado dentro da escola e a força empregada pelos próprios alunos, fez com 

que as crianças tivessem maior facilidade ao lançarem as bolas, o que tornou mais fácil 

a prática desse jogo.  

 

Com essa adaptação fica mais fácil incorporar essa modalidade de jogo e incluí-las nas 

aulas de Ed. Física. Tanto para o fundamental I quanto para os alunos maiores. 

 

Figura 11: Petanca Adaptada 
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Figura 11: Petanca Adaptada 

 

 

5.9 8º E 9º DIAS DE INTERVENÇÃO: JOGO DE HÓQUEI “ADAPTADO” - 05 E 

09/05/2017 

 

Nesta aula trouxemos um conteúdo já bastante conhecido e solicitado entre as crianças, 

o “hóquei ou hockey”, porém é uma modalidade que é bastante praticada sobre patins e 

em superfície lisa. Para este encontro trouxemos algo inovador para eles, adaptamos o 

hóquei com bastões forrados com macarrão flutuante e uma bola leve. Os alunos foram 

divididos em dois times e o objetivo era rebater a bola em direção a gol adversário. As 

regras muito parecidas com o futsal, porém o contato com a bola acontecia sempre com 

o bastão sem intervenção do uso dos pés. E caso isso ocorresse de forma voluntaria e 

intencional, o arbitro marcaria tiro livre direto dentro da pequena área. 

 

Neste encontro recebemos a presença do nosso professor orientador Walker, o que 

enriqueceu muito para o dinamismo da aula, onde ele mesmo retransmitiu as crianças as 

regras da modalidade. 

 

Aproveitamos a modalidade e repetimos na aula seguinte, onde os alunos já conheciam 

toda a regra e o jogo fluiu com mais dinamismo e sem maiores dificuldades. 
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Figura 13: Jogo de Hóquei Adaptado  

 

 

Figura 14: Jogo de Hóquei Adaptado  

 

 

5.10 10º DIA DE INTERVENÇÃO: ESPIROBOL - 19/05/2017  

 

Para este nosso último encontro desenvolvemos junto com o nosso professor orientador 

alguns materiais, com objetivo de deixá-los como “herança” para esta escola ao qual 

onde fomos muito bem recebidos. Para este encontro adaptamos alguns elementos como 
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galão de água vazio, tubo de PVC, corda e bola de tênis. Além de algumas pranchas que 

viraram raquetes para rebater as bolinhas. 

 

As bolas ficavam presas a um suporte de “PVC” e presa por uma corda fina. O objetivo 

era enroscar o fio através da batida sem deixar com que o adversário a acertasse. E cada 

volta dada pela bolinha rebatida seria marcada um ponto, e no fim de cada cinco pontos 

quem perdia dava o lugar para outro jogador. Levamos para escola cinco kits de 

espirobol que foram muito bem distribuídos entre os alunos, o que possibilitou que 

todos participassem, tornando a aula um sucesso. 

 

Por fim finalizamos nosso encontro fazendo nossos agradecimentos ao professor 

responsável pela turma e todos os alunos por ter colaborado para que nossas aulas 

ocorressem da melhor maneira possível e por fim deixamos dois equipamentos 

construídos por nós como forma de retribuirmos com a parceria construída. 

 

Figura 15: Espirobol  
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Figura 16: Espirobol  

 

 

6 OS SENTIMENTOS DURANTE AS AULAS 

 

Os jogos educativos com finalidades pedagógicas nos revelaram a sua importância, pois 

promovem situações de ensino-aprendizagem e aumentam a construção do 

conhecimento, introduzindo atividades lúdicas e prazerosas, desenvolvendo a 

capacidade de iniciação e ação ativa e motivadora. 

 

É importante que os jogos sejam utilizados como instrumentos de apoio, constituindo 

elementos úteis no reforço de conteúdos já apreendidos anteriormente ou que venha a 

despertar interesse em aprender e até conhecer novas modalidades esportivas. Em 

contrapartida, essa ferramenta de ensino deve ser instrutiva, transformada numa disputa 

divertida, e, que consiga, de forma sutil, desenvolver um caminho correto ao aluno. 

 

Pois semelhante a qualquer outro jogo, gera disputa, rivalidade e competitividade. Ao 

mesmo tempo reforça as amizades, quebra preconceitos e reforça o respeito perante aos 

colegas no qual estes alunos vêm competindo, construindo uma maior cooperação entre 

uns para com os outros. E o professor se torna ferramenta imprescindível para toda essa 

construção dentro do contexto escolar. 

 

[...] a escola se configura como um dos espaços de organização social onde as 

práticas esportivas acontecem, cabendo ao profissional da Educação Física 
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proporcionar, pela tematização do seu conteúdo específico, uma compreensão 

crítica das práticas esportivas, potencializando os sujeitos a estabelecer 

vínculos com o contexto sociocultural em que estão inseridos. (CARLAN, P.; 

KUNZ, E.; FENSTERSEIFER, P. E.2012, p. 56) 

 

Ao levarmos a proposta metodológica sobre os jogos de rebater para os alunos do 

Ensino Fundamental I e propormos este tema ao professor regente o conteúdo que 

iríamos trabalhar, não houve nenhuma resistência. O mesmo ocorreu com os alunos, que 

de certa forma aguardaram com bastante ansiedade o início das atividades durante os 

dez encontros que iríamos desenvolver com eles. 

 

Ao iniciamos as aulas e a medida quem iríamos apresentando cada temática de aula 

percebemos um grande entusiasmo para que o jogo logo acontecesse. Muitos deles já 

até conheciam parte das regras dos esportes primitivos, principalmente quando 

começávamos contextualizar o esporte dentro da sua origem e o emprego das técnicas 

em cada modalidade e como iríamos incorporar ali! No ambiente escolar através dos 

jogos de rebater. 

 

Dado o início das aulas coube-nos avaliar esses alunos de forma coletiva, seguindo a 

lógica em que o nosso conteúdo didático ofertava, por outro lado, tínhamos a 

responsabilidade de fazermos uma análise individual, e este processo ocorria aula pós-

aula, de forma que reconhecendo o perfil emocional, psicológico, coletivo etc. e neste 

processo evolutivo fomos transando nosso processo metodológico a fim de agregar 

maior fluidez e qualidade as nossas aulas. 

 

Bogdan e Biklen afirmam que a investigação qualitativa surgiu de um campo 

inicialmente dominado por práticas de mensuração, elaboração de testes de hipóteses 

variáveis etc., da qual “[...] alargou-se para contemplar uma metodologia de 

investigação que enfatiza a descrição, a indução, a teoria fundamentada e o estudo das 

percepções pessoais” (1994, p. 11). 

 

Durante nossas aulas essa metodologia assumiu formas variadas a fim de contemplar 

temas, problemas, sujeitos, momentos e contextos diversos, pois através de um 

diagnostico prévio além da orientação do professor regente, percebemos que algumas 

das crianças necessitavam de certa atenção mais aproximada, segundo ele, umas tinham 
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dificuldades em concentração e entendimento à introdução de regras e outras 

simplesmente pecavam no quesito relação interpessoal. 

 

As diferenças socioculturais foi outro fator a ser analisado de perto pois os alunos 

possuíam experiências pessoais e realidades diferentes. E esse “choque cultural” ao qual 

cada aluno de forma bem peculiar vivia, contribui bastante para agregar valores nas 

nossas intervenções além de enriquecer nosso conteúdo proposto em quadra para cada 

aula planejada. 

 

Bogdan e Biklen entendem que 

 

os levantamentos sociais têm uma importância particular para a compreensão 

da história da investigação qualitativa em educação, dada a sua relação 

imediata com os problemas sociais e a sua posição particular a meio caminho 

entre a narrativa e o estudo científico (1994, p. 23).   

 

 Ao desenvolvermos cada prática e principalmente ao executá-las, nos preocupamos 

sempre que houvesse toda uma relação com a aprendizagem, de forma que viesse a ficar 

marcada essa experiência por um envolvimento, tanto do professor, quanto do aluno. E 

neste envolvimento, ambos estavam sendo, à sua maneira, inseridos no processo 

ensino/aprendizagem, e experimentando o prazer das apropriações e da construção do 

conhecimento, sem deixar de lado aquilo que toda criança procura encontrar no íntimo 

do seu inconsciente. “o prazer em jogar”.  

 

Quanto a relação do professor regente da turma do 4º ano é importante frisar que no 

presente trabalho em que as intervenções feitas junto com as crianças, não se fez 

necessário o apoio direto dele para que o desempenho das aulas transcorresse, todo o 

processo ocorreu de forma natural. Porém é importante salientar que o professor da 

turma foi peça fundamental para que todo este processo ocorresse. Seu carisma, sua 

facilidade, o domínio além do respeito da  turma ao qual ele tinha serviu também para 

nos passar segurança e tranquilidade perante aos alunos. Por conta disso somada a 

estrutura física em que a própria escola proporcionava só nos restava então, colocarmos 

em prática aquilo que havíamos planejados para nossa intervenção escolar. 
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Portanto, o processo de inovação se fez presente na adaptação, no conteúdo, na maneira 

ao qual nos portamos como alunos em processo de formação. Mas, principalmente, no 

retorno em que obtivemos das crianças ao propormos algo diferente e que pudessem ser 

desenvolvidos em parceria com eles, os protagonistas desta historia. 

 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho teve como objetivo principal intervir na concepção e na prática de uma 

proposta inovadora, com o intuito de trazer-lhe mudanças qualitativas no que tange ao 

uso da introdução dos jogos em suas ações docentes. Persegui este objetivo, pois, de 

acordo com algumas pesquisas, entre elas as de Carlan (2012), Uma finalidade 

pedagógica enquanto conteúdo, já que a Educação Física é um importante componente 

curricular na formação de subjetividades, de um modo geral, alguns professores tem 

desvalorizado, secundarizado ou negado nas instituições de Educação Infantil. 

De modo geral, diante dessa linha de pensamento podemos notar quase uma 

padronização entre os próprios professores de Educação Física em “ensinar um esporte” 

apenas ensinando a praticá-los ou mesmo introduzir um “jogo” é apenas ensinar a joga-

los. Dentro de uma compreensão da necessidade de se problematizar a ideia teoria/ 

prática moldada num contexto escolar enquanto parte do conteúdo a ser ensinado na 

escola, deve ser mediada por uma teoria pedagógica crítica, reconhecendo o esporte 

como um fenômeno socialmente produzido. E foi dentro desta proposta pedagógica que 

procurei introduzir o jogo, não visando apenas parte de um conteúdo, mas sim, trazer 

uma proposta nova onde os alunos fossem ferramentas essenciais dentro de um objetivo 

comum e coletivo ao qual pretendia chegar, nivelando personagens e conteúdos, não um 

sobrepondo ao outro.  

Nesse sentido, organizei a estrutura deste trabalho de modo que pudéssemos exprimir, 

estruturar e alicerçar toda nossa discussão, com o intuito de reconhecer, nos fatos 

históricos, nos indicadores teóricos e na relação entre teoria e prática, possibilidades de 

avanço e desenvolvimento educacional de nossas crianças dentro de uma proposta 

tradicional além de tudo inovadora. 

Este processo “inovador” diante do tema jogos de bater e rebater citado por algumas 

vezes ao longo deste trabalho começa a ser detalhado no capitulo 4 onde relato a 

apresentação das propostas pedagógicas ao professor regente além do primeiro contato 
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em que tive na escola com a turma do 4º ano. Outro aspecto relevante citado também 

neste item foram os conteúdos trabalhados com turma aonde venho detalhar partes das 

intervenções realizadas. Contudo optei por relatar os sentimentos com a turma no 

capitulo 5, as dificuldades e toda relação que tive diante deste processo “teórico/ 

prático”. Neste capitulo houve também uma exploração de todo embasamento teórico 

que nos foi dado como base para os planejamentos e elaborações dos temas, 

desenvolvimento e execução das aulas, além da relação é claro, que tive com a escola e 

o próprio e todo corpo docente. Enfatizei como o processo ocorreu, focado 

principalmente nos sentimentos em que tive e neste caso agora, com olhar de 

“professor/ aluno”, resgatando um olha mais aprofundado diante das relações do próprio 

vivenciar a prática e enfatizando como transcorreu todo processo de ensino/ 

aprendizagem desenvolvidos e executados na escola. Neste tópico, procurei deixa 

detalhado, não só a ida às aulas, mas também a correlação entre as práticas somadas as 

experiências adquiridas ao longo da graduação. Parte desse processo pode ser relatado 

nos planejamentos das aulas anexadas a este trabalho, além é claro dos relatos 

registrados por imagens no capitulo 4.   

Durante todo o período de intervenção, foi possível fazer uma série de reflexões para 

algumas perguntas que muitas vezes se tornou pauta de imensos debates em nosso 

processo de formação: Qual relação direta que o jogo tem para o desenvolvimento dos 

alunos? Por que mesmo diante de alguns questionamentos não abdiquemos o esporte 

como conteúdo didático dentro das escolas? Respostas essas que foram tiradas durante a 

execução das aulas analisando o através do processo de estímulos perceptível nos alunos 

durante a prática, além do próprio cooperativismo e respeito às diferenças estabelecidas 

pelas crianças durante o “jogar”. 

São perguntas simples, mas quando levadas em consideração à complexidade das 

respostas as tornavas bastante grandiosas, e este era um dos objetivos ao qual pretendia 

se chegar. Carlan (2012) o fenômeno esportivo é a prática corporal citada e valorizada 

pelos alunos nas aulas de educação física. E tais fenômenos, mesmo oferecendo 

algumas resistências, ainda sim, seus docentes, não as abrem mão, pois com bom 

planejamento obtém grandes resultados E neste caso cabe a nós professores 

reinventarmos e inovarmos, dentro de conjunto de planejamento onde envolverá todo 

um contexto histórico/ cultural da escola além é claro do simples prazer em jogar, mas 

principalmente, o saber valorizar seus protagonistas além é claro, das propostas que 
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pretende se alcançar na formação e no desenvolvimento dos alunos e principalmente 

diante de um contexto social, no qual “professores e alunos” estamos inseridos.   
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ANEXO A - PLANOS DE AULA ELBORADOS 
 

PLANO DE AULA 01 

DATA DA INTERVENÇÃO: 28/03/2017 

HORÁRIO: 09h50min às 10h40min 

CONTEÚDO: Zona da Bola 

OBJETIVOS 

– Conhecer o jogo e suas regras. 

– Experimentar o jogo com seus colegas.  

– Respeitar os limites e dificuldades de seus colegas.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

Momento inicial: 
Iniciaremos a aula com uma roda de conversa com a turma sobre quais jogos de rebater 

eles conhecem e querem vivenciar. Posteriormente iniciaremos a explicação da atividade e 

a turma será dividida em dois grupos. 

 

Segundo momento: 
O jogo em si, os alunos ficaram atrás da linha demarcada pelos professores e tentaram 

acertar uma bola maior que estará no centro da quadra com bolas menores que serão 

distribuídas igualmente entre os times. Este jogo tem por objetivo levar essa bola do centro 

ao “gol” (demarcado com cones) do adversário e consequentemente pontuando. 

 

Momento final: 
A aula será finalizada com uma roda de conversa com a turma, para que os alunos possam 

expor suas dificuldades, facilidades, o que pode ser feito para incluir toda a turma nas 

atividades. 

 

RECURSOS  
Bolas, cones e quadra. 

AVALIAÇÃO  
A avaliação será realizada por meio de observação da adesão dos alunos à aula, se houve 

dificuldade, e a maneira como eles interagiram durante o processo. 

OBSERVAÇÃO  
Utilizaremos também fotografia, vídeo como ferramenta de registro e narrativas. 
 

Plano 02 

PLANO DE AULA 02 

DATA DA INTERVENÇÃO: 31/03/2017 

HORÁRIO: 10h40min às 11h20min  

CONTEÚDO 
Bola ao Alvo 

OBJETIVOS  
 – Conhecer uma variação do jogo. 

 – Elaborar estratégias com seus colegas.  

 – Reconhecer a importância de seus colegas e do trabalho em grupo.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

Momento inicial: 
Iniciaremos a aula com uma roda de conversa com a turma sobre a aula anterior. 
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Posteriormente iniciaremos a explicação da atividade. 

 

Segundo momento: 
O jogo em si, os alunos ficaram dispostos atrás das linhas da quadra de vôlei. Serão 

distribuídas algumas bolas menores para os alunos. Posteriormente um dos professores irá 

lançar uma bola maior dentro da quadra de vôlei (inicialmente rolando, em seguida 

quicando e com “efeito”) e os alunos não poderão encostar com nenhuma parte do corpo na 

bola maior, apenas poderão direciona-la com as bolas menores. O objetivo desse jogo é 

fazer a bola maior parar no círculo central da quadra.  

 

Momento final: 
A aula será finalizada com uma roda de conversa com a turma, para que os alunos possam 

expor suas dificuldades, facilidades. 

RECURSOS  
Bolas e quadra. 

AVALIAÇÃO  
A avaliação será realizada por meio de observação da adesão dos alunos à aula, se houve 

dificuldade, e a maneira como eles interagiram durante o processo. 

OBSERVAÇÃO  
Utilizaremos também fotografia, vídeo como ferramenta de registro e narrativas. 
 

Plano 03 

PLANO DE AULA 03 

DATA DA INTERVENÇÃO: 04/04/2017 

HORÁRIO: 09h50min às 10h40min 

CONTEÚDO 
 Peteca  

OBJETIVOS  
 – Conhecer o jogo e suas regras. 

 – Experimentar novas maneiras de jogar.  

 – Perceber diferentes formas de se jogar e respeita-las.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

Momento inicial: 
Iniciaremos a aula com uma roda de conversa com a turma sobre a aula anterior e sobre o 

jogo e sua história. Posteriormente iniciaremos a explicação da atividade. 

 

Segundo momento: 
O jogo em si, dividiremos a turma em vários trios para que eles possam jogar e ter um 

maior controle na recepção e no arremesso. A aula será finalizada com uma grande roda 

onde eles passaram a peteca para uma maior quantidade de pessoas sem deixa cair.  

 

Momento final: 
A aula será finalizada com uma roda de conversa com a turma, para que os alunos possam 

expor suas dificuldades, facilidades. 

RECURSOS  
Petecas e quadra. 

AVALIAÇÃO  
A avaliação será realizada por meio de observação da adesão dos alunos à aula, se houve 

dificuldade, e a maneira como eles interagiram durante o processo. 
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OBSERVAÇÃO  
Utilizaremos também fotografia, vídeo como ferramenta de registro e narrativas. 

 
Plano 04 

PLANO DE AULA 04 

DATA DA INTERVENÇÃO: 07/04/2017 

HORÁRIO: 10h40min às 11h20min 

CONTEÚDO 
 Peteca Adaptada 

OBJETIVOS 
– Conhecer o jogo e suas regras. 

– Conhecer uma nova variação do jogo. 

– Experimentar novas maneiras de jogar. 

– Perceber diferentes formas de se jogar e respeita-las. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

Momento inicial: 
Iniciaremos a aula com uma roda de conversa com a turma sobre a aula anterior. 

Posteriormente iniciaremos a explicação da atividade. 

 

Segundo momento: 
O jogo em si, dividiremos a turma em vários grupos para que eles possam fazer um 

aquecimento e uma atividade onde a intenção é dar o maior número de rebatidas na peteca 

sem deixar ela cair. Em seguida serão distribuídas raquetes para turma. A turma será 

dividida em dois times. O jogo será realizado nas dimensões da quadra de vôlei e com as 

mesmas regras básicas. A rede será erguida na altura de 1,5metro. 

 

Momento final: 
A aula será finalizada com uma roda de conversa com a turma, para que os alunos possam 

expor suas dificuldades, facilidades. 

RECURSOS  
Petecas, rede de vôlei e quadra. 

AVALIAÇÃO  
A avaliação será realizada por meio de observação da adesão dos alunos à aula, se houve 

dificuldade, e a maneira como eles interagiram durante o processo. 

OBSERVAÇÃO  
Utilizaremos também fotografia, vídeo como ferramenta de registro e narrativas. 
 

Plano 05 

PLANO DE AULA 05 

DATA DA INTERVENÇÃO: 11/04/2017 

HORÁRIO: 09h50min às 10h40min 

CONTEÚDO 
 Peteca Adaptada  

OBJETIVOS  
 – Relembrar o jogo e suas regras. 

 – Utilizar de estratégias com sua equipe.  

 – Perceber a importância de seus colegas no jogo.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  
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Momento inicial: 
Iniciaremos a aula com uma roda de conversa com a turma sobre a aula anterior. 

Posteriormente iniciaremos a explicação da atividade. 

 

Segundo momento: 
O jogo em si, a turma será dividida em dois times. O jogo será realizado na área demarcada 

no pátio externo. A rede será erguida na altura de 1,5metro. As regras serão as mesmas 

regras básicas do vôlei.  

 

Momento final: 
A aula será finalizada com uma roda de conversa com a turma, para que os alunos possam 

expor suas dificuldades, facilidades. 

RECURSOS  
Petecas, rede de vôlei e pátio externo. 

AVALIAÇÃO  
A avaliação será realizada por meio de observação da adesão dos alunos à aula, se houve 

dificuldade, e a maneira como eles interagiram durante o processo. 

OBSERVAÇÃO  
Utilizaremos também fotografia, vídeo como ferramenta de registro e narrativas. 
 

Plano 06 

PLANO DE AULA 06 

DATA DA INTERVENÇÃO: 18/04/2017 

HORÁRIO: 09h50min às 10h40min 

CONTEÚDO 

 Petanca  

OBJETIVOS  

 – Conhecer o jogo, suas regras e sua história. 

 – Experimentar o jogo e criar estratégias com seus colegas.  

 – Reconhecer a importância do trabalho em equipe.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

Momento inicial: 

Iniciaremos a aula com uma roda de conversa com a turma sobre a aula anterior. 

Posteriormente iremos contar a história da petanca e iniciaremos a explicação da atividade. 

 

Segundo momento: 
Após as devidas explicações da atividade iremos dividir a turma em quartetos. O jogo tem 

por objetivo, lançar ou rolar uma bola para que a mesma pare o mais próximo a uma esfera 

menor (que será lançada pelo professor) podendo até mesmo retirar a esfera do adversário 

para se aproximar-se dá bola menor.  

 

Momento final: 
A aula será finalizada com uma roda de conversa com a turma, para que os alunos possam 

expor suas dificuldades, facilidades e falar o que acharam da atividade, se já conhecia. 

RECURSOS  

Petancas, quadra. 

AVALIAÇÃO  

A avaliação será realizada por meio de observação da adesão dos alunos à aula, se houve 
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dificuldade, e a maneira como eles interagiram durante o processo. 

OBSERVAÇÃO  

Utilizaremos também fotografia, vídeo como ferramenta de registro e narrativas. 
 

Plano 07 

PLANO DE AULA 07 

DATA DA INTERVENÇÃO: 25/04/2017 

HORÁRIO: 09h50min às 10h40min 

CONTEÚDO 

 Petanca  

OBJETIVOS  

 – Relembrar o jogo e suas regras. 

 – Conhecer uma “adaptada” do jogo. 

 – Experimentar o jogo e criar estratégias com seus colegas.  

 – Reconhecer a importância do trabalho em equipe.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

Momento inicial: 

Iniciaremos a aula com uma roda de conversa com a turma sobre a aula anterior. 

Posteriormente iniciaremos a explicação da atividade. 

 

Segundo momento: 
Após relembrar a atividade iremos dividir a turma em quartetos. O jogo tem por objetivo, 

lançar ou rolar uma bola de handebol para que a mesma pare o mais próximo a uma bola 

maior de basquete (que será lançada pelo professor) podendo até mesmo retirar a bola do 

adversário para se aproximar-se dá bola maior.  

 

Momento final: 
A aula será finalizada com uma roda de conversa com a turma, para que os alunos possam 

expor suas dificuldades, facilidades e falar o que acharam da atividade, se ficou mais fácil 

ou não. 

RECURSOS  

Bolas, pátio externo. 

AVALIAÇÃO  

A avaliação será realizada por meio de observação da adesão dos alunos à aula, se houve 

dificuldade, e a maneira como eles interagiram durante o processo. 

OBSERVAÇÃO  

Utilizaremos também fotografia, vídeo como ferramenta de registro e narrativas. 
 

Plano 08 e 09 

PLANO DE AULA 08, 09 

DATA DA INTERVENÇÃO: 05 e 09/05/2017 

HORÁRIO: 09h50min às 10h40min / 10h40min às 11h20min  

CONTEÚDO 

 Hóquei  

OBJETIVOS  

 – Conhecer o jogo e suas regras. 

 – Experimentar o jogo e criar estratégias com seus colegas.  
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 – Reconhecer a importância do trabalho em equipe.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

Momento inicial: 

Iniciaremos a aula com uma roda de conversa com a turma sobre a aula anterior. 

Posteriormente iremos contar a história do Hóquei e iniciaremos a explicação da atividade. 

 

Segundo momento: 
Após as devidas explicações da atividade iremos dividir a turma em três equipes. Iremos 

distribuir para os alunos tacos acolchoados, cada equipe com uma cor diferente. O jogo tem 

por objetivo, fazer o gol na equipe adversária tocando na bola apelas com os tacos, caso 

alguém chute a bola será marcado pênalti para a outra equipe, apenas os goleiros que 

poderão usar as mãos e os pés. Será usado as dimensões da quadra de futsal.  

 

Momento final: 
A aula será finalizada com uma roda de conversa com a turma, para que os alunos possam 

expor suas dificuldades, facilidades e falar o que acharam da atividade. 

RECURSOS  

Bola, tacos e quadra. 

AVALIAÇÃO  

A avaliação será realizada por meio de observação da adesão dos alunos à aula, se houve 

dificuldade, e a maneira como eles interagiram durante o processo. 

OBSERVAÇÃO  

Utilizaremos também fotografia, vídeo como ferramenta de registro e narrativas. 
 

Plano 10 

PLANO DE AULA 10 

DATA DA INTERVENÇÃO: 19/05/2017  

HORÁRIO: 10h40min às 11h20min 

CONTEÚDO 

Espirobol 

OBJETIVOS  

 – Conhecer o jogo e suas regras. 

 – Experimentar com seus colegas.  

 – Perceber a importância do colega para o jogo.   

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

Momento inicial: 

Iniciaremos a aula com uma roda de conversa com a turma sobre a aula anterior. 

Posteriormente iniciaremos a explicação da atividade. 

 

Segundo momento: 
Após as devidas explicações da atividade iremos distribuir algumas raquetes de madeira e 

iniciar a atividade. O jogo consiste em um cano preso em uma base mais pesada e uma 

bolinha presa por uma corda no topo do cano. O objetivo é enroscar o fio através da batida 

sem deixar com que o adversário a acerte. E cada volta dada pela bolinha rebatida será 

marcado um ponto, quem fizer cinco pontos primeiro ganha. 

 

Momento final: 
A aula será finalizada com uma roda de conversa com a turma, para que os alunos possam 
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expor suas dificuldades, facilidades e falar o que acharam da atividade além de falar um 

pouco sobre as intervenções, quais mais gostaram, que gostariam de aprender além das 

atividades ensinadas. 

RECURSOS  

Espirobol’s, raquetes e pátio externo. 

AVALIAÇÃO  

A avaliação será realizada por meio de observação da adesão dos alunos à aula, se houve 

dificuldade, e a maneira como eles interagiram durante o processo. 

OBSERVAÇÃO  

Utilizaremos também fotografia, vídeo como ferramenta de registro e narrativas. 

 


