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RESUMO

Em nosso  trabalho,  preocupamo-nos  em tratar  um dos  componentes  que 

consideramos essenciais para ajudar no desenvolvimento do projeto da escola de 

tempo integral, a saber, a importância do papel que a prática de atividades físicas 

desempenha  no  contexto.  Para  tanto,  buscamos  conhecer  as  peculiaridades  do 

projeto  Escola de Tempo Integral  da Secretaria  da Educação do Estado de São 

Paulo e os benefícios educacionais que ele proporciona, traçando posteriormente as 

benesses que a Educação Física pode oferecer e argumentando a este respeito. 

No  contexto  do  ensino  regular  tradicional  brasileiro,  a  Educação  Física 

desfruta  de  pouca  credibilidade,  sendo  popularmente  considerada  uma  matéria 

secundária, assim como o profissional por ela responsável. Acreditamos, com mais 

razão do que para a escola regular, que a viabilidade da Escola de Tempo Integral 

dependa sobremaneira da maior participação e apoio da Educação Física, haja vista 

que o aluno passará mais tempo dentro dos estabelecimentos de ensino e seria 

esperado que o aumento da carga horária levasse a uma queda na produtividade 

das horas posteriores de estudo. Partindo desse ponto de vista, a educação física 

pode trazer benefícios no tocante à ética, cultura, saúde e sociabilidade, tidos como 

secundários em relação aos estudos de  caráter  mais  instrumental,  por  exemplo, 

matemática, português e ciências.

Palavras – chave: Educação: Brasileira: Tempo integral.



ABSTRACT

In our work, we aim to treat one of the components that we consider essential 

to help develop the project Full-Time School, namely the importance of the role that 

physical activity plays in context. To do so, we aim to know the circumstances of the 

project Full-Time School of the São Paulo's educational department and meet the 

educational  benefits  it  provides,  then  plotting  the  improvements  that  physical 

education can offer and arguing about this.

In the traditional Brazilian mainstream context, Physical Education enjoys little 

credibility  and  is  popularly  regarded  as  a  secondary  matter,  as  well  as  the 

professional responsible for  it.  We believe, with more reason than for the regular 

school, that the viability of the Full-Time School depends greatly on participation and 

support of physical education, knowing that the student will spend more time within 

the schools and would be expected that increased the workload would lead to a drop 

in productivity of the later hours of study. From this point of view, physical education 

can  bring  benefits  in  terms  of  ethics,  culture,  health  and  sociability,  taken  as 

secondary spheres in relation to studies of more instrumental matter, for example, 

mathematics, science and portuguese language (vernacular language of Brazil).  

Keywords : Education: Brazilian: full- time school.
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INTRODUÇÃO

Fui um garoto que viveu momentos distintos dentro da escola. Do gordinho 

que  apanhava  de  todos  ao  grandão  boa  praça.  Mas  sempre  tive  por  perto  a 

presença de um fantasma de nome Inquietude. Ficar parado no meu caso era um 

tormento, que por muitas vezes me causava até dores físicas. Desde quando estava 

na pré-escola, até as minhas aulas de mestrado, sentia e ainda sinto um enorme 

desconforto com a falta de movimento.

Em 1987, ingressei na primeira série do primeiro grau. Lembro-me como se 

fosse hoje, quando fui me matricular e avistei uma quadra enorme. Com apenas sete 

anos, me via fazendo os mais diversos movimentos e vencendo os mais duros e 

disputados jogos que um garoto possa imaginar.  Eis  que se iniciam as aulas,  o 

casamento entre eu e quadra estava prestes a acontecer, mas para minha frustração 

só pude ver a noiva no segundo semestre daquele ano. Dura realidade para um 

garoto que implorava literalmente por um lugar ao sol. Muitas coisas aconteceram no 

decorrer dos meus primeiros quatro anos dentro da escola.  Quando achava que 

finalmente iria para o ginásio e ai sim teria aulas de educação física três vezes por 

semana, recebi  a noticia que por meio ponto em português e um centésimo em 

matemática, além, é claro, da falta de obediência por não conseguir ficar sentado 

cinco horas e meia por dia, fui reprovado. Daquele dia em diante fiquei sabendo que 

se  não controlasse  a  vontade de  me mexer,  não seria  bem quisto  por  nenhum 

professor e provavelmente ficaria mais uns seis anos na quarta série. 

Como queria  passar  e  jogar  com os  garotos  maiores,  comecei  a  receber 

conhecimento por conhecimento. Assim me tornei o melhor aluno das classes em 

que  estudei.  Com  essa  evolução  fantástica,  dentro  das  “estatísticas  Estaduais”, 

consegui chegar à quinta série e finalmente tive a certeza de que ao menos três 

vezes por semana, em aulas de cinquenta minutos, poderia sentir o calor do sol, 

correr e não respirar aquele horrível pó de giz. Até porque na minha terceira e quarta 

série, quando acabei sendo reprovado, estudava em um contêiner, que quando fazia 

um calor de vinte graus fora, dentro parecia ser de quarenta. Nem nos meus dias 

mais críticos em termos de tempo seco em Cuiabá eu vivi e senti coisa parecida, e 

para fechar, atrás destas “salas futuristas”, passava um córrego a céu aberto. 
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Um dia  estava enjoado e fui  reclamar  para a professora.  Ela  com toda a 

educação dos docentes da época olhou bem no meu rosto e disse: 

- “Quer conforto? Peça pra mamãe te trocar de escola”. Fiquei tão triste naquele ano 

que acabei desgostando da escola. Mas como todo bom filho de pobre, percebi que 

tinha que sair da escola e exibir boas notas e principalmente bons resultados. 

Então, no ano de 1991, me tornei o aluno mais aplicado das salas por onde 

passei.  Claro que em todas essas classes eu era perseguido por boa parte dos 

professores, afinal de contas, que professor gosta de um aluno que não pára no 

lugar? 

Hoje os mais agitados são rotulados como hiperativos, no meu tempo, sem-

educação era o que eu ouvia de mais agradável. Então veio a adolescência e fui me 

tornando um cara que cativava as pessoas, claro que isso não valia para a maioria 

dos professores, ainda sofria com o fantasma do comichão. A única coisa que fazia 

com que me acalmasse, era quando eu corria para a quadra e nela ficava por um 

bom tempo.

Com o  tempo,  já  conhecendo  bem as  regras  do  jogo  (conhecimento  por 

conhecimento),  conseguia  tirar  boas  notas,  mas  ficar  parado  ainda  era  algo 

complicado. Falava muito durante as aulas, me levantava assim que terminavam 

meus  exercícios,  claro  que  tudo  isso  incomodava  os  professores  mais 

conservadores. Lembro de quando estava na 7ª série, tinha uma prova de geografia 

(naquele tempo ainda podia se utilizar a expressão “prova”), e fui colocado bem em 

frente à mesa da professora, sem poder olhar para os lados. Essa professora me 

detestava,  me  chamava  de  impostor,  pois  acreditava  que  eu  colava  em  suas 

avaliações, e deixou bem claro que seu me mexesse ou falasse algo tiraria F. Fiz a 

prova, no mesmo dia ela foi corrigida na frente de todos meus colegas de classe, 

minha avaliação continha  40 questões enquanto que a dos meus companheiros de 

classe só dez. Para a surpresa desta fantástica docente eu acertei 39, recebi um A . 

Depois desse dia ela começou a me respeitar e já não se importava muito com meu 

jeito agitado e com minhas levantadas de carteira. Só para registrar, com o passar 

dos anos, acabei me tornando chefe desta professora. 

De todos os meus mestres durante o ginásio, certamente os poucos que me 

respeitavam e me tratavam melhor, eram os de Educação Física.

Entrei no ensino médio e me despedi das aulas de educação física, tinha que 

trabalhar  e  estudar  durante  a  noite.  Claro  que não  parava durante  as  aulas  do 
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noturno, mesmo depois de um dia inteiro de trabalho. As aulas me entediavam e o 

período  parecia  não  ter  fim,  sentia  falta  das  minhas  aulas  de  educação  física, 

mesmo assim me destacava e consegui terminar meu 1ª ano do ensino médio com 

louvor.

No ano seguinte, depois de onze anos na mesma escola, e conhecendo uma 

tal de “ Progressão Continuada”, acabei notando que a escola não estava mais tão 

séria  como antes  e  que  a  clientela  não  era  das  melhores.  Como vivia  fazendo 

roteiros de propagandas para me distrair, acabei deixando a escola no meio do ano, 

pois  queria  fazer  um ensino  médio  com curso  técnico  de  publicidade  integrado. 

Durante o restante desse ano, 1997 por sinal, me dediquei ao trabalho e a captação 

de recursos para comprar o sonho de qualquer garoto de dezessete anos, um carro. 

No ano seguinte, estava mais velho em todos os sentidos e resolvi voltar a estudar, 

mas como já sabia que estudar na Rede Pública Estadual de São Paulo já não era o 

melhor negócio entrei, na melhor suplência do ABC e terminei meu segundo ano do 

ensino médio. No ano seguinte, como estava trabalhando no período da tarde e da 

noite, tive que mudar de escola novamente e terminar o meu terceiro ano em uma 

suplência mais cara ainda. Ainda assim, cumpri minha missão e finalmente terminei 

a escola no ano de 1999. Claro que como fiz suplência para recuperar o tempo que 

perdi, acabei terminando o curso no meio deste mesmo ano. Pensava comigo, agora 

tenho mais seis meses para escolher o que vou fazer na faculdade.

Seis meses se passaram e ainda não sabia o que fazer, pensei em me tornar 

advogado, depois queria entrar no mundo do turismo, faculdade da moda na época. 

Mas nada me dava à impressão de estar fazendo o que realmente eu tinha vocação. 

Até que um dia, indo buscar minha namorada na escola, hoje minha mulher, fiquei 

prestando  atenção  na  aula  de  educação  física  que  ela  fazia,  sempre  gostei  do 

ambiente escolar e tinha profundo respeito pelos meus professores de educação 

física. No mesmo dia, busquei informações sobre o curso de educação física nas 

Faculdades integradas de Ribeirão Pires. Em Dezembro de 1999, estava aprovado 

no vestibular, sabia que tinha entrado na faculdade de educação física, só não sabia 

se sairia dela, mesmo assim sentia que aquela era minha vocação. 

No  primeiro  ano  estava  perdido,  passava  um  período  pessoal  muito 

complicado e acabei não levando a faculdade a sério, mesmo assim no final do ano, 

consegui  resolver  minha vida  pessoal  e   passei  para  o segundo ano.  Precisava 

saber se era aquilo mesmo que queria para minha vida profissional e me dei um 
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prazo de mais seis meses para avaliar a minha vida acadêmica. Em Maio de 2001, 

fui demitido, depois de nove anos no comércio. Fiquei preocupado, pois tinha que 

trabalhar para pagar a faculdade, não sabia o que fazer. Até que nesse mesmo mês, 

descobri  que  a  Diretoria  de  Ensino  de  Mauá  havia  aberto  inscrições  para 

professores eventuais, alunos do segundo ano de graduação poderiam se inscrever. 

O dia  seguinte  seria  o  último  para  me inscrever.  Graças  a  Deus,  consegui  nos 

minutos finais.

Inscrito,  só faltava arrumar uma escola para que pudesse dar aulas como 

professor eventual.  Lembrei que havia feito trabalho voluntário em uma escola da 

periferia de Ribeirão Pires há quinze dias. Não pensei duas vezes. Liguei para esta 

escola e pedi para que me contratassem para dar aulas. Dois dias depois já estava 

trabalhando como professor  eventual.  Lembro-me com carinho até  hoje  da  E.E. 

Farid Eid.  Finalmente sabia o que queria da vida, ser professor era meu destino. 

Desse dia em diante, meu interesse pela graduação só aumentou. 

Fiquei os dois anos e meio restantes da graduação dando aulas, a maioria 

delas  como  professor  eventual,  atuando  em  diversas  disciplinas.  Fui  adquirindo 

ritmo,  dava aulas de manhã,  tarde e noite;  fiz  um esquema de revezamento na 

faculdade. Gostava de dar aulas de verdade.

Estava dando tantas aulas, que recebia como um professor efetivo. Acumulei 

pontos no magistério e já no meu quarto ano de faculdade tinha pontos suficientes 

para conseguir aulas como professor titular de classes para o ano seguinte. Como 

professor eventual, não dispensava aulas. Acabei passando por muitas escolas, em 

Rio Grande da Serra, Mauá e em Ribeirão Pires, que é a cidade onde resido. Graças 

a  essas  passagens  pude  conhecer  muitas  realidades  e  passar  por  diversas 

experiências no magistério.

Em Dezembro de 2003 me formei e logo no inicio do ano seguinte consegui 

pegar  a  carga completa  como professor  do  Estado.  Mas,  como ainda não tinha 

muitos pontos comparados com professores mais antigos na Rede, acabei ficando 

em quatro escolas  no ano de 2004.  Mesmo assim,  consegui  trabalhar  em boas 

escolas. E, por ironia do destino, a primeira escola em que peguei aulas livres, foi a 

E.E Farid Eid. Em 2005, depois de uma chamada de concurso, as coisas ficaram um 

pouco mais complicadas, mesmo assim peguei 30 aulas semanais e acabei tendo 

que trabalhar em cinco escolas, mas no final deste ano, Deus me deu força e eu me 

efetivei no Estado de São Paulo.
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Em 2006, efetivo na E.E Santinho Carnavale, fui obrigado a ir para mais uma 

escola,  pois  onde  tinha  me efetivado  só  havia  um cargo  com vinte  aulas,  para 

chegar as 32 aulas que eu queria, teria que buscar mais doze em outra escola. Ai 

começa o porquê do meu trabalho de mestrado.

Durante  o processo de atribuição das aulas  em Fevereiro  de  2006,  fiquei 

sabendo que três escolas de Ribeirão Pires seriam contempladas com o projeto 

Escola de Tempo integral,  da Secretaria  da Educação do Estado de São Paulo. 

Como já  pensava em escrever  algo  sobre  este tema, não pensei  duas vezes e 

completei  minha jornada de aulas na  E.E.  Fortunato  Pandolfi  Arnoni.  Queria  ver 

como iria ser o início desse projeto. 

Por esse motivo, escolhi aulas nos dois períodos, pois pela manhã os alunos 

teriam aulas regulares e no da tarde seriam trabalhadas as oficinas curriculares. 

Com apenas uma semana de aula, já sabia que teria que fazer minha pesquisa de 

mestrado  sobre  o  assunto.  A E.E.  Fortunato  P.  Arnoni  era  a  única  que oferecia 

somente aulas para o ciclo I, as outras duas escolas atendiam alunos de diversos 

ciclos. 

O que mais  me intrigava na escolha  desta  escola  para  a  implantação do 

projeto é que ela era extremante pequena. Possuía apenas seis salas de aula, um 

pequeno laboratório de informática e uma quadra simples, de piso irregular e sem 

cobertura.  No  final  de  2005,  uma  escola  próxima  havia  sido  fechada  e  se 

transformado em ETE, hoje mais conhecida como ETEC. Logo no inicio das aulas, 

em uma  reunião  com a  supervisora  da  escola,  questionei  o  porquê  de  não  se 

aproveitar o prédio  da ETE, pois o mesmo era muito maior, possuía salas amplas, 

laboratório de informática completo e uma quadra coberta em bom estado de uso. 

Mas essa  questão que  tanto  me incomodava,  nunca foi  esclarecida  de  maneira 

satisfatória. 

Escolas  de  Tempo  Integral  da  Rede  Pública  Estadual  enfrentam  como 
desafios:  condições  precárias  de  trabalho  e  de  recursos  humanos  e 
materiais;  dificuldades  em  relação  à  organização  (tempo  e  espaço) 
das  atividades  propostas;  problemas  em  torno  da  formação  inicial  e 
continuada dos  professores,  que não estão  preparados  para enfrentar  a 
Escola de Tempo Integral;  dificuldades no relacionamento professor/aluno 
para a compreensão e os desenvolvimentos das oficinas, tanto por parte 
dos professores, quanto dos alunos. (Mota, 2009, p.1)

Acredita-se que o projeto da ETE já era antigo e que a E.E. Fortunato Pandolfi 

Arnoni , iria fechar em 2006. Para que isso não acontecesse, diretores e Diretoria de 
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Ensino de Mauá resolveram implantar o projeto para atrair os pais, pois os alunos 

ficariam o dia todo na escola. Com essa preocupação, não levaram em conta que o 

prédio era pequeno e não oferecia a melhor estrutura para a implantação do projeto.

Questões  de  falta  de  planejamento  à  parte,  nós,  professores  e  gestores, 

tínhamos que fazer o projeto funcionar. Não demorou muito e a escola entrou em 

colapso. Todos os dias pais queriam matricular seus filhos, mas ao mesmo tempo as 

transferências aconteciam de maneira fora da realidade para qualquer escola da 

cidade. O período da manhã era mais fácil de trabalhar em todos os sentidos, os 

alunos  estavam  descansados,  o  recreio  da  manhã,  era  um  pouco  maior  e 

conseqüentemente estavam acostumados a estudar em meio período. Já na parte 

da tarde, um festival de dores de cabeça, de ouvido e até mesmo dores de barriga, 

tomavam conta da escola. Presenciei em um dia quando cheguei mais cedo alunos 

de quarta série fugindo da escola. Alguns atos de rebeldia de alunos que até então 

eram vistos como bons alunos. Não precisava ser nenhum grande especialista em 

educação para saber que algo não ia bem.  O primeiro semestre passou e os dados, 

eram bastante desanimadores. Muitas crianças haviam se transferido para escolas 

com período  regular  e  boa  parte  dos  professores  já  haviam tido  algum tipo  de 

problema em relação ao comportamento dos alunos dentro de classe. Por incrível 

que pareça, o único que não tinha registrado nenhum tipo de ocorrência em relação 

a comportamento ruim por parte dos alunos havia sido eu. Não que me considerasse 

o melhor  professor  da escola,  mas algo em relação à minha postura e também 

minha disciplina fazia com que os alunos se comportassem de outra maneira nas 

aulas  de  atividades  motoras.  Muitas  professoras,  principalmente  as  das  oficinas 

curriculares, perceberam que os alunos se acalmavam mais nas minhas aulas, com 

isso começaram a me pedir conselhos e dicas de atividades para suas aulas. 

Durante as manhãs, dava aulas para as segundas séries em caráter regular; 

à  tarde,  ministrava  aulas  para  as  quarta  séries  como  professor  da  oficina  de 

atividades motoras. Sentia uma mudança enorme de comportamento de um período 

para o outro, era como um passe de mágica. Assim que o sinal das 12h30min batia, 

nós nos preparávamos para o encontro com as situações mais diversas. Como na 

proposta para as oficinas as aulas deveriam ser diferentes das que os alunos tinham 

pela manhã, criei atividades que permitiam as crianças terem um pouco mais de 

liberdade para se expressar, tentei sair da rotina das aulas regulares e comecei a 

trabalhar  danças  e  jogos  populares,  tudo  era  novo,  pois,  como  comentei 
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anteriormente,  era  o  inicio  do  projeto  e  o  primeiro  semestre  de  implantação  do 

projeto  Escola  de  Tempo integral.  Ao longo  do tempo fui  criando  uma dinâmica 

própria  para  dar  essas  aulas,  mas  minhas  colegas  de  trabalho  ainda  sentiam 

dificuldades com o comportamento dos alunos. Posteriormente essas professoras 

foram percebendo que a permanência dos alunos dentro das classes os tornavam 

mais  agitados.  Pediram  minha  ajuda  e  fomos  criando  atividades,  onde  elas 

aplicavam seus conteúdos, mas fora das salas de aula e muitas vezes permitindo 

que o aluno se movimentasse mais. Terminamos o ano letivo inteiro e conseguimos 

reverter às experiências ruins com o projeto em experiências positiva.  

Depois do ano de 2006 consegui ficar em uma única escola, mas não deixei 

de  acompanhar  o  projeto  no  decorrer  desses anos,  e  a  união  das disciplinas  e 

trabalho realizado com os professores de educação física , empiricamente falando, 

são os que apresentam melhores resultados. 

Essas são palavras  de  um homem de 31 anos,  que desde pequeno vive 

intensamente sua movimentação corpórea e até hoje encontra certas dificuldades 

para conseguir lidar com isso. Agora, se um adulto se sente desconfortável com a 

falta de movimento, o que dirá uma criança em pleno desenvolvimento motor, dentro 

de uma sala de aulas por quase quarenta horas semanais?

Países como Coréia do Sul e Finlândia apresentam modelos de Escola de 

Tempo Integral, isso chamou minha atenção, mas pude perceber que a Coréia do 

Sul  tem  como  maior  objetivo  formar  profissionais  para  o  desenvolvimento 

tecnológico de seu país, não em criar cidadãos conscientes, críticos e emancipados. 

Muitas  vezes  escravizando  os  corpos  através  da  busca  incessante  pelo 

desenvolvimento  do  aparato  tecnológico,  diversas  escolas  pelo  mundo 

“implementam seus métodos educacionais”, criando quase que robôs, engrenagens 

acríticas  do  funcionamento  social,  isso  é  o  oposto  que  busco  mostrar  em meu 

trabalho.

Produzir  tecnologia e colocar-se à frente do Japão,  país  que dominou a 
Coréia entre 1910 e 1945, é outra das obsessões nacionais – e os coreanos 
vêm canalizando recursos para formar tropas de engenheiros aptos a dar 
conta desse objetivo. ((WEINBERG, 2005, p.65)

Já a Finlândia tem um modo de tratar  o  desenvolvimento de seus alunos 

através das artes nos horários que compõe o currículo da escola de tempo integral 
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no país.

“A Finlândia tem hoje o maior investimento em pesquisa e desenvolvimento 

do planeta, grande parte feita por empresas privadas.” (FAVARO, 2008, p.68)

Tanto a Finlândia quanto a Coréia do Sul, viviam uma situação parecida com 

o Brasil  há quatro décadas, mas graças ao investimento pesado em educação e 

preparando  melhor  seus  profissionais,  conseguiram avançar  com sua  educação. 

Será possível  fazer  uma escola de tempo integral  que entenda e respeite  o  ser 

humano como corpo e mente em uma unidade?

Em comparação com o Brasil a Finlândia mantém os alunos por mais tempo 

na escola e investe mais na formação dos professores. O fato de ganharem 

menos  que  os  brasileiros  em  proporção  à  renda  per  capita  nacional 

demonstra que salário não é a única maneira de estimular os professores. 

(FAVARO, 2008, p.66)

Independentemente dos métodos usados, esses dois países investiram em 

um ensino integral, avançaram social e economicamente e hoje estão se tornando 

referência para o sistema educacional.

A  escola  de  tempo  integral  pode  ser  um  aliado  ao  desenvolvimento  da 

educação em nossa sociedade, basta aprimorá-la, a fim de desenvolver o bem-estar 

físico,  social  e  cultural  de  seus  alunos.  Este  trabalho  foi  realizado  através  de 

levantamento  documental  e  bibliográfico,  valendo-se  de  Resoluções  e  da  nova 

Proposta Curricular da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo.

Além  da  Introdução,  esse  trabalho  apresenta  três  capítulos  e  as 

considerações finais. No capítulo I, apresento um passado de percalços, onde trago 

alguns fatos que fizeram a história da Educação Física no País, além do processo 

histórico, apresentando também a situação atual da educação física na Secretaria 

da  Educação do Estado de São Paulo,  Resoluções que mudaram o  cenário  da 

educação física escolar no Estado de São Paulo e a nova Proposta Curricular para a 

educação  física  no  período  regular.  Levanto  alguns  pontos  em  relação  aos 

benefícios  da  educação física  para  bem estar  e  para  a  cognição.  Finalizando o 

capítulo, trabalho o tema, “O que podemos almejar da educação física”. No capítulo 

II,  apresento  alguns  momentos  da  Educação  Integral  no  país,  concepção  de 

Educação Integral  e  a  Escola de  Tempo Integral  da Secretaria  da Educação do 
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Estado de São Paulo. Para encerrar com o Capítulo III, mostramos um pouco da 

Educação Física dentro das ETEs, levanto algumas informações sobre a prática da 

disciplina  nas  escolas  que  adotaram  o  Projeto,  além  do  Perfil  pretendido  do 

professor e a estrutura oferecida. Nas considerações finais, faço uma reflexão de 

como a educação física pode contribuir para uma possível ajuda na implantação do 

Projeto em larga escala, visando qualidade e ensino integral verdadeiro.       
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Capítulo I – Da Educação Física que temos à Educação Física que queremos.

1.1- Um passado de percalços

Filha  das  fileiras  militares,  guiada  por  preceitos  médicos,  os  nossos 
primeiros professores de gymnástica foram os soldados de D. Leopoldina.  
Princesa austríaca, e Imperatriz do Brasil, D. Leopoldina trouxe consigo um 
grupo pequeno, porém, muito importante formado por cientistas e pela sua 
guarda  pessoal.  Esta  guarda  pessoal  praticava  exercícios  que  foram 
adotados  pelos  nossos  soldados.  A  partir  deste  fato,  a  prática  da 
gymnástica foi gradualmente “ganhando espaços”. Vencendo os costumes, 
combatendo o preconceito  e  ampliando  seus  conteúdos a  citada  prática 
motora  de  então,  hoje,  educação  física,  é  oferecida  aos  escolares  
brasileiros sem distinção de sexo, gênero ou classe social.1

A  história  de  nossa  escola,  comparada  às  escolas  Asiáticas  e, 

principalmente,  às  Européias,  nos  deixa  em total  desvantagem,  seja  no  que  se 

refere  ao  tempo,  seja  no  que  se  refere  à  qualidade.  Consequentemente,  nossa 

educação física escolar começa a funcionar de forma tardia no país.

Falar sobre a história da educação física no Brasil nos remete à educação 

física dos tempos do militarismo e seus exercícios quadrados e objetivos. Mas, na 

verdade, os primeiros passos da disciplina em nosso país, segundo relatos, retirados 

do texto de Ana Cristina Arantes, aconteceram com a vinda da família real ao Brasil. 

Não podemos desconsiderar  a  prática de  lutas e  danças de nossos índios,  que 

foram  pioneiros  na  prática  da  atividade  física  e  cujas  influências  podem  ser 

encontradas  na  educação  física  brasileira  atual,  evidente  na  aproximação 

pedagógica  do  currículo  a  costumes  indígenas,  sendo,  com  efeito,  esta  prática 

endossada pelos PCNs. O currículo de educação física na Rede Estadual Paulista 

oferece atividades de lutas e danças de povos indígenas e africanos. Nossa história 

não relata  de forma clara essa contribuição dos povos nativos,  mas é notória  a 

presença de costumes envolvendo lutas e danças de nossos índios, antes mesmo 

da vinda da família real ao país.

Hoje,  contamos  com  um  número  significativo  de  universidades  que 
1 ARANTES, A. “ A história da educação física escolar no Brasil”, 2008. (www.efdeportes.com/2008/Ana Cristina 
Arantes.htm)
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oferecem a graduação em educação física. Mas devido a essa massificação, muitas 

dessas  universidades  esquecem-se  da  qualidade  na  formação  e  almejam 

simplesmente contabilizar lucros.

Segundo Darido (2003, p.01), a inclusão da educação física oficialmente 

nas escolas brasileiras ocorreu ainda no século XIX, em 1851, com a reforma Couto 

Ferraz,  embora  a  preocupação  com a  inclusão  de  exercícios  físicos  na  Europa 

remonte ao Século XVIII, com Guths Muths, J.J. Rousseau, Pestalozzi e outros.

Três anos após a aprovação da reforma do primário e do secundário, em 
1854,  a  ginástica  passou  a  ser  uma disciplina  obrigatória  no  primário  e 
dança no secundário. Em reforma realizada, a seguir, por Rui Barbosa, em 
1882, houve uma recomendação para que a ginástica fosse obrigatória para 
ambos os sexos e que fosse oferecida para as Escolas Normais. Todavia, a 
implantação de fato destas leis ocorreu apenas em parte, no Rio de Janeiro 
(capital da República) e nas escolas militares. É apenas a partir da década 
de  1920  que  vários  Estados  da  Federação  começaram  a  realizar  suas 
reformas  educacionais  e  incluem  a  educação  física,  com  o  nome  mais 
freqüente de ginástica. (DARIDO apud BETTI, 1991)

Ainda, seguindo os dizeres de Darido (2003, p.01),  a partir  de meados da 

década de 30, a concepção dominante da educação física é calcada na perspectiva 

higienista.  Nela,  a preocupação central  fora com os hábitos de higiene e saúde, 

valorizando o desenvolvimento do físico e da moral  a partir  do exercício.  Nessa 

época, poucos estudos eram feitos para entender e considerar a educação física 

como algo além de aulas de ginástica.  Um dos principais objetivos para os que 

implantaram a Ginástica na escola era fazer com que o cidadão atribuísse desde 

cedo à devida importância ao bem-estar físico e, com isso, criar uma geração mais 

saudável e que, consequentemente, daria menos gastos a saúde pública.

Tanto  a  concepção  higienista  quanto  a  militarista  da  Educação  Física 

consideravam  a  mesma  como  disciplina  fundamentalmente  prática,  não 

necessitando, portanto, de uma fundamentação teórica que lhe desse suporte.

Por  esse motivo,  não existia  uma distinção clara da educação física e da 

instrução física militar, ou seja, ambas as formas de pensar tomavam o exercício 

como um fim em si,  não valorizando seus desdobramentos educacionais  para o 

indivíduo.

Na  década  de  quarenta,  pôde-se  notar  uma  mudança  na  tendência 

predominante da Educação Física.
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Na constituição de 1946, a inspiração é liberal democrática face à influência 
dos educadores da Escola Nova. Este movimento, que surgiu anteriormente 
(década  de  20),  mas que  se  fez  presente  nesta  fase,  tinha  por  base  o 
respeito à personalidade da criança, visando desenvolvê-la integralmente, 
caracterizando-se  por  uma  escola  democrática  e  utilitária  cuja  ênfase 
punha-se ao aprender fazendo. (Darido, 2003, p.02).

Segundo Darido, o discurso predominante na Educação Física passa a ser: “A 

Educação Física é um meio da educação” (2003, p. 2). Este movimento conhece seu 

auge no inicio  da  década 60 e passa a  ser  reprimido a partir  da  instalação da 

ditadura  militar  no  nosso  país.  O  discurso  dessa  fase  advoga  a  educação  do 

movimento como sendo a única forma capaz de promover a chamada educação 

integral.

É  nesse  contexto  que,  num  concurso  promovido  pelo  Departamento  de 

Educação Física (DEF), vence a proposta que sugere o conceito bio-sócio-filosófico 

da Educação Física em substituição ao conceito anátomo-fisiológico que vigorava 

até então. Observa-se que, ao menos a título de discurso, houve uma passagem da 

valorização  do  biológico  para  o  sócio-cultural,  embora  a  prática  permanecesse 

quase inalterada.

Darido comenta que quando se refere a este período da história da educação 

física,  deve-se  lembrar  que mesmo com uma concepção mais  pedagogista,  não 

houve  um  abandono  de  uma  prática  da  educação  física  sobre  parâmetros 

militaristas.  Com o  passar  do  tempo,  a  cultura  escola-novista  expõe  formas  de 

pensamento que mudam a prática da educação física.

Quando se pensa sobre a história da Educação Física escolar no Brasil, é 
muito  importante  lembrar  que  a  sua  recomendação,  introdução  e 
permanência na educação formal ocorreu em um cenário de época bastante 
conservador;  ocupou  um espaço  físico  modesto  e  foi  marcada  por  uma 
história social com muitos percalços. (ARANTES, 2008).

Houve uma demora muito grande para a introdução da educação física de 

forma consistente no ambiente escolar. Só em 1961 foi promulgada a primeira lei de 

diretrizes e bases para a educação física. Mesmo com a implantação desta lei a 

disciplina sofreu por muitos anos com o descaso da escola para com a educação 
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física.

Em 1961, promulgou-se a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional  LBD.  Nº  4024.  As  diferentes  estruturas  de  educação  escolar 
receberam a denominação de Primário (quatro anos),  (o quinto ano) e o 
Ginásio  também  com  quatro  anos.  Após  este,  havia  o  Curso  Colegial 
propedêutico  e  os  Cursos  Técnicos  como  Curso  Normal  ou  Curso  de 
Formação de Professores; Curso de Contabilidade, de Secretariado, dentre 
outros. Abrigadas sob esta estrutura vertical, a (aula de) Educação Física 
ministrada  pelos  regentes  “dadas  suas  bases  científicas,  é  atualmente 
considerada  como  um  aspecto  de  educação  geral,  oferecendo  valiosa 
contribuição  ao  educando” (Programa  Escola  Primária  de  São  Paulo, 
1967:59 apud, ARANTES 2008).

Ainda por Arantes (2008), é mencionado que na escola primária a educação 

física objetivava a recreação, a fim de promover a totalidade do desenvolvimento do 

aluno. Temos que considerar que a educação física na década de 60 preocupou-se 

com  a  atitude  postural  adequada,  com  a  coordenação  sensório-motora,  o 

refinamento  dos  sentidos,  da  sensibilidade  rítmica,  por  fim,  favorecendo  a  co-

educação.

Entre 1950 e 1975,  nota-se um crescimento do número de faculdades de 

educação física, tendo em vista que até 1950 só existiam dois cursos de educação 

física no estado paulista.  Já no final  da década de 70, o número dos cursos de 

graduação em Educação Física chegava a quase 30.

Na década de noventa, novos olhares são lançados para a atividade física 

dentro da escola. A “cultura do cuidado com o corpo” começa a ganhar espaço na 

mídia.

Propagam-se estudos que comprovam os benefícios da prática de atividades 

físicas no processo de aprendizagem e saúde, de um modo geral.  A inclusão da 

disciplina nas escolas é feita de maneira massificante e a demanda por profissionais 

aumenta.  Com  isso,  muitas  universidades  começam a  abrir  cursos  e  a  colocar 

profissionais no mercado.

Com  abertura  de  mais  vagas  em  universidades  para  a  formação  de 

educadores  físicos,  muitas  questões  em  relação  à  grade  curricular  dos  cursos 

tomam conta dos debates sobre a qualidade na formação dos graduandos. Nesse 

momento a formação em educação física começa a ser modificada.  Acredita-se que 

prática somente não é mais o caminho e que a ciência deveria ocupar um espaço 

mais significativo na formação dos futuros professores de educação física. 
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“O modelo cientifico surgiu no Brasil na década de 80 e consolidou-se no 
início  da  década  de  90,  acompanhando  as  mudanças  conceituais  e 
epistemológicas  da  Educação  Física.  Recebeu  muita  influência  da 
concepção  que  vê  a  Educação  Física  como  área  do  conhecimento 
(disciplina acadêmica) ou ciência” (DARIDO, p.26 apud BETTI, p.11)

O modelo científico buscava dar maior credibilidade à profissão do educador 

físico, já que a educação física estava extremamente voltada para a formação de 

seus  graduandos  de  maneira  prática.  Desta  forma,  outros  valores  foram 

incorporados à formação do profissional de educação física, como a importância da 

socialização,  um maior  entendimento do funcionamento do organismo humano e 

valorização da cultura e costumes locais.

1.2-Situação atual da Educação Física na Secretaria da Educação do Estado de 
São Paulo – Currículo da escola regular.

A educação viveu momentos distintos nas últimas décadas dentro da Escola 

Estadual Paulista. O Ciclo I, por exemplo, sofreu idas e vindas da disciplina em seu 

currículo, durante alguns anos o número de aulas semanais chegava a três, com o 

tempo essa medida também caiu. Jogos políticos e trocas constantes de secretários 

fizeram com que a educação física vivesse oscilando dentro do currículo escolar, 

dando a sensação equivocada de que a disciplina não passava de algumas horas de 

distração semanais dentro de um sistema de tantas tarefas.

1.2.1-Resoluções que mudaram o cenário da educação física escolar no 
Estado de São Paulo.

É  necessário  entender  algumas  resoluções  que  ao  longo  do  tempo, 

transformaram todo o currículo da Educação Física e sua aplicação dentro das 

Escolas Públicas nas últimas décadas. Resoluções que afetaram tanto o Ciclo I 

como o Ciclo II, mudanças que vão da reimplantação da Educação Física para 

as séries iniciais como a padronização do currículo para classes de 5ª a 8ª 

séries. Resolução 184, de 27-12-2002, recoloca a educação física no ciclo I 

das escolas.



25

Artigo 1º - As aulas de Educação Artística e de Educação Física previstas na 
matriz curricular do ciclo I das escolas estaduais com carga horária semanal 
de  25  horas  serão  desenvolvidas,  em  todas  as  séries,  por  professor 
portador de licenciatura plena específica  na  respectiva  disciplina  e  na 
conformidade do contido na presente resolução.

A retomada das aulas de educação física para os alunos do ciclo I da Rede 

Estadual Paulista,  foi  marcada por uma preocupação por parte das Diretorias de 

Ensino  em  apresentar  aos  educandos  aulas  de  qualidade  e  que  passassem 

credibilidade aos pais.

Artigo 2º- As atividades de Educação Artística e de Educação Física de que 
trata o artigo 1º deverão ser objeto de plano específico a ser elaborado em 
conformidade com a proposta pedagógica da escola. 
Parágrafo único - Na organização e seleção das atividades de cada uma 
das disciplinas,  deverão ser consideradas as modalidades existentes em 
cada uma das áreas de conhecimento e sua adequação às características 
próprias da faixa etária a que se destinam.

Mesmo  com  essa  iniciativa  as  aulas  surgem  de  maneira  secundaria  no 

currículo escolar.

Artigo 3º- As duas aulas semanais de Educação Artística e as duas aulas de 
Educação  Física,  ministradas  por  professor  especialista,  deverão  ser 
acompanhadas pelo professor regente da classe.
Parágrafo  único  -  Na  ausência  do  professor  especialista,  as  aulas  de 
Educação Artística e Educação Física a que se refere o caput deste artigo, 
serão ministradas pelo professor regente da classe.
Artigo 4º - As aulas atribuídas ao professor especialista deverão compor, 
obrigatoriamente, o horário regular de funcionamento da classe.
Artigo 5º - Os casos não previstos nesta resolução deverão ser decididos 
pela CENP, após preliminar análise e manifestação das Diretorias de Ensino 
e das respectivas Coordenadorias de Ensino.

Passadas três décadas da promulgação da Lei de diretrizes e bases, anterior 

à Lei Darcy Ribeiro. Naquela ocasião, Dezembro de 61, já se definia com clareza o 

papel do Estado quanto à questão da educação física. Constava claramente na Lei 

4024 os seguintes conteúdos sobre a educação física. “Art. 201. Será obrigatória a 

prática  da  Educação Física  em todos os  níveis  e  ramos da  escolarização,  com 

predominância esportiva no ensino superior”.

Em outro contexto,  agora no período autoritário,  mudam os objetivos, mas 

permanece clara a definição da importância do papel do Estado, visto de maneira 
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objetiva no decreto n. 69. 450, de Novembro de 1971. “Art. 2°. A educação física, 

desportiva  e recreativa integrará,  como atividade escolar  regular,  o  currículo  dos 

cursos de todos os graus de qualquer sistema de ensino”.

Além da implementação global, este decreto estipula distribuição semanal de 

sessões, o tempo de duração das sessões, a composição de turmas e o espaço a 

ser destinado à educação física.

Apesar dos objetivos polêmicos destas disposições,  a legislação anterior 
firmava uma clara intenção política, reconhecendo a necessidade  da 
educação física e firmando posição na definição do papel do Estado como 
indutor  e  criador  de  condições,  inclusive  financeiras,  para  que,  de  fato, 
ocorresse a inclusão da educação física nas escolas  (CBCE.  1997.p.113-
115)

No ano  de  2003,  as  séries  iniciais  das  escolas  Estaduais  de  São  Paulo 

começam a desenvolver uma nova forma de trabalho sobre a educação física para o 

ciclo I.

Em 2003, por meio da Resolução 184/02,  a SEE implantou as aulas de 
Educação Física nas séries iniciais do ensino fundamental, desenvolvidas 
pelo professor  especialista  da área.  Isso implicou uma reorganização do 
trabalho a ser desenvolvido no ensino fundamental e, como conseqüência, 
no ensino médio. Dois fóruns de Educação Física Escolar foram realizados 
em 2002, com o intuito de discutir a entrada do professor especialista em 
toda a escolarização do ensino fundamental e médio. O grupo de ATPs e 
professores  especialistas  que  participaram  dos  fóruns  destacaram,  em 
relação ao encaminhamento de 2003, a relevância dos avanços obtidos na 
área e as experiências metodológicas obtidas a partir  da implantação do 
projeto Correção de Fluxo do Ciclo II.(CENP/EF,2010,p.1)

Reuniões constantes e desenvolvimento de projetos e atividades se tornaram 

realidade através de orientações pedagógicas voltadas para uma educação física 

escolar  eficaz  e  respeitável.  Em  2006,  com  a  mudança  no  Governo  Estadual 

Paulista, muitas medidas foram tomadas em relação às orientações pedagógicas. 

Os encontros realizados com uma considerável frequência vão sendo esquecidos e 

com essa  atitude  um instrumento  valioso  de  trabalho  se  perdeu  em mais  uma 

transição política.

1.2.2 – A nova proposta curricular para a Educação Física no período regular.
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No  ano  de  2008,  uma  nova  proposta  curricular  é  implantada,  visando 

padronizar a aplicabilidade das disciplinas em todas às escolas da Rede Estadual 

Paulista.  Com  a  Educação  Física  não  foi  diferente,  a  partir  desse  ano  são 

apresentados novos  eixos  aos docentes  e  discentes  da  rede.  A educação física 

busca inovar e permitir  ao aluno vivenciar outras atividades ligadas à cultura do 

movimento.  

Danças e lutas se tornam mais presentes no currículo de Educação Física. 

Desta forma pretendeu-se atingir um número maior de alunos que muitas vezes não 

se interessavam pelos conteúdos tidos como tradicionais,  como futsal,  basquete, 

voleibol, handebol e atletismo.

Os  esportes,  as  danças,  as  artes  marciais/lutas,  as  ginásticas  e  os 
exercícios físicos tornam-se, cada vez mais produtos de consumo (mesmo 
que  apenas  como  imagens)  e  objetos  de  informações  amplamente 
divulgadas ao grande público. Jornais, revistas, rádio, televisão e internet 
difundem informações sobre atividades físicas e esportivas, relações dessa 
com a saúde e etc (SEESP,2009,p.41).

A padronização dos conteúdos do Ciclo  II  aplicados visa  criar  um padrão 

Estadual de currículo, com essa medida, o aluno que mudar de escola e de cidade 

pode, inserido numa outra escola Estadual, conseguir acompanhar o conteúdo já 

estudado, sem ter prejuízos futuros.

A Educação  física  é  classificada  na  área  de  linguagens,  códigos  e  suas 

tecnologias,  completam  esse  grupo  as  seguintes  disciplina:  Língua  Portuguesa, 

Língua Estrangeira Moderna e Artes.   

1.2.3Grade Curricular de Educação Física

A partir  da implantação do novo currículo, a Secretária da Educação visou 

interligar os conteúdos abordados nas quatros primeiras série inicias com as demais 

do ciclo II, com isso permitir que alunos do Ciclo possam apreciar atividades que os 

possibilitem a experiência de movimentar-se de várias maneiras, que comecem a ter 

contato e conheçam mais sobre jogos, esporte, ginástica, luta , atividades rítmicas.

Espera-se que até a quarta série do Ensino Fundamental os alunos tenham 
vivenciado um amplo conjunto de experiências de Se Movimentar,  e 
possuam várias informações/conhecimentos sobre jogo, esporte, ginástica, 
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luta  e  atividade  rítmica,  exercício  físico  etc.,  de  correntes  não  só  da 
participação nas aulas de educação física, mas do contato com as mídias e 
com a cultura de movimento dos  grupos socioculturais a que se vinculam 
(família, amigos, comunidade local  etc.).  Agora, entre a 5ª e a 8ª séries, 
trata-se de evidenciar os significados/sentidos e intencionalidades presentes 
em tais experiências, cotejando-os com os significados e intencionalidades 
presentes nas codificações das culturas esportiva, lúdica, gímnica das lutas 
e rítmica (CENP, 2008. p.44).

A grade  curricular  desde  2009  segue  com os  seguintes  itens.  Organismo 

humano, movimento e saúde para a 5ª, 6ª e 7ª séries: esportes e atividade rítmica 

contemplam todas as séries do Ciclo II, Ginástica faz parte do currículo da 6ª e 7ª 

séries e Luta da 6ª, 7ª e 8ª séries. Não somente focado na linha dos esportes, a 

nova educação física escolar oferecida aos alunos pretende atingir as mais diversas 

formas de expressão de crianças e jovens, contando com o poder da mídia como um 

grande aliado.

Quadro I
5ª- Conteúdos 6ª-Conteúdos 7ª-Conteúdos 8ª-Conteúdos
Jogo e esporte Esporte Esporte Luta
Atividade rítmica Atividade rítmica Luta Atividade rítmica
Organismo humano Organismo humano Atividade rítmica Esporte

Luta Organismo humano
Ginástica Ginástica

Quadro elaborado por este pesquisador através de dados coletados no caderno da proposta curricular do Estado de 
São Paulo.

Como  podemos  notar,  o  currículo  de  educação  física  permite  que  novas 

possibilidades  de  aulas  e  vivências  de  temas  que  fazem parte  da  realidade  da 

criança e do jovem tornem a aula um local com mais oportunidades de trocas de 

experiências e aprendizagem. Com isso o professor também desfruta de um poder 

de  barganha  com  um  número  maior  de  alunos,  fazendo  com  que  o  leque  de 

oportunidades de participação por parte dos discentes na aula seja cada vez maior.

O objetivo não é delimitar ou restringir o Se Movimentar dos alunos. Pelo 
contrário, busca-se diversificar, sistematizar e aprofundar as experiências do 
Se Movimentar no âmbito das culturas lúdicas, esportiva, gímnica, das lutas 
e  rítmica,  tanto  no  sentido  de  proporcionar  novas  experiências  de  Se 
Movimentar,  permitindo aos alunos  estabelecer  novas  significações,  bem 
como re-significar experiências já vivenciadas (CENP, 2008. p.45)

Para tanto o currículo deve permitir de fato um Se Movimentar, mas não cabe 

só ficar registrado nos diários dos professores, deve-se de fato permitir  ao aluno 



29

essa experiência de maneira ampla e completa para que ele forme costumes que 

serão passados às gerações vindouras.

1.3 - Benefícios da Educação Física

Que a prática constante de atividades físicas traz qualidade de vida ao ser 

humano  não  é  nenhuma  novidade,  mas  estudos  em  torno  desse  assunto  vêm 

ganhando cada vez mais espaço dentro de institutos de pesquisa. Discussões sobre 

educação física escolar como agente de prevenção de doenças é outro tema que 

tem  recebido  uma  maior  atenção.  Com  isso,  trazemos  alguns  estudos  que 

apresentam resultados que podem ser considerados positivos, podendo em breve 

ser utilizados no currículo da educação física dentro do Ensino em Tempo Integral.

1.3.1 - Benefícios das atividades físicas para o ser humano.

Hoje é notória a necessidade de práticas constantes de atividades físicas em 

diversas classes sociais, pois, devido ao crescimento da economia de muitos países, 

o  consumo  de  alimentos  aumentou  consideravelmente,  os  aparelhos  eletro-

eletrônicos  e  veículos  automotores  contribuem  para  o  sedentarismo  e  etc.  A 

população  mundial,  além  dos  diversos  problemas  que  encontra  em  termos  de 

qualidade de vida (poluição do ar, clima e stress), se vê numa situação corpórea 

cada vez mais preocupante. A obesidade infantil vem crescendo e fazendo com que 

crianças e jovens se vejam como reféns de doenças associadas à falta de uma 

reeducação alimentar e de ausência de exercícios físicos regulares.

O crescente processo de urbanização, a especulação imobiliária, o excesso 
de veículos motorizados nas vias públicas, o extraordinário crescimento da 
violência, têm determinado intensas restrições à atividade física na infância. 
Uma criança hoje gasta em média 600kcal diárias a menos do que há 50 
anos. As atividades passaram a ser dentro de quatro paredes; uma criança 
assiste hoje, em média, a 27 horas de TV por semana - isso corresponde à 
sua principal atividade só sendo ultrapassada pelas horas de sono. Essas 
mudanças,  de  imediato,  já  se  refletem  na  elevação  dos  índices  de 
obesidade na infância em todo o mundo, afora outros riscos (ALVES, 2003, 
p.1).
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O equilíbrio é o maior aliado da prática de atividades físicas; uma distribuição 

de dias e atividades moderadas podem ser os primeiros passos para se pensar em 

atividade física de qualidade e desfrutar de hábitos de vida saudáveis.

Os  benefícios  não  precisam  vir  necessariamente  de  exercícios  físicos 
rigorosos, bastando serem moderados, contanto que praticados de maneira 
regular. Segundo o American College of Sports Medicine (ACMS) e o Center 
for Disease Control (CDC), todos os indivíduos, a partir da idade dos dois 
anos,  devem desenvolver  30 minutos de atividade física  de moderada a 
intensa  atividade,  durante  a  maioria  (cinco  dias)  ou,  preferencialmente, 
todos  os  dias da semana.  Os indivíduos  que  não se  enquadram dentro 
desse conceito são considerados sedentários (ALVES, 2003, p.1).

Pensar em uma política voltada para a saúde das crianças e jovens em idade 

escolar pode colaborar e enriquecer os conteúdos escolares. Pois não há melhor 

espaço para se promover essa ação, senão o espaço escolar.

Os benefícios da atividade física regular e contínua são bem estabelecidos 
e  irrefutáveis.  Infelizmente,  no  nível  de  atenção  primária  à  saúde,  os 
profissionais de saúde ainda não têm dispensado a atenção necessária ao 
tema. A sua promoção deve fazer parte dos cuidados de rotina para o bem 
estar  da  criança  e  do  adulto.  Ser  fisicamente  ativo  desde  a  infância 
apresenta  muitos  benefícios,  não  só  na  área  física,  mas  também  nas 
esferas social e emocional, e pode levar a um melhor controle das doenças 
crônicas da vida adulta (ALVES, 2003. p. 1).

É de grande interesse como a proposta curricular do Estado de São Paulo 

também tem trazido ao centro do debate a necessidade de se tornar mais comum a 

prática de atividades físicas.

A despeito  disso,  pequena  proporção  da  população  pratica  esportes  e 
exercícios físicos de modo sistemático. O estilo de vida gerado pelas novas 
condições  socioeconômicas  (urbanização  descontrolada,  consumismo, 
desemprego,  informatização  e  automatização  do  trabalho,  deteriorização 
dos espaços públicos de lazer, violência, poluição) favorece o sedentarismo 
e o recolhimento aos espaços privados (doméstico, por exemplo) ou semi-
privados (shoppings centers, por exemplo). (SEESP, 2009, p.41).

1.3.2 Educação física e seus benefícios: para a cognição.

Que atividade física faz bem para o organismo e melhora a saúde em vários 

aspectos não é surpresa para ninguém. A novidade está em estudos recentes que 

sugerem a importância da atividade física para a cognição, combate a desordens 
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emocionais e doenças neurodegenerativas, para o bem-estar do indivíduo e etc. Há 

diversas  observações  candidatas  a  explicar  as  repercussões  da  prática  de 

exercícios sobre a capacidade cognitiva. Primeiramente, pelo aumento no nível de 

produção de neurotransmissores e mudanças em estruturas cerebrais, o que pode 

ser atestado pela comparação entre indivíduos praticantes regulares de atividades 

físicas e indivíduos sedentários.

Outra observação é a do progresso na capacidade em sujeitos com déficit 

cognitivo.  Depois a observação de certo  progresso na velocidade cognitiva e na 

atenção de idosos (ANTUNES et al, 2006, p. 3.).

Antunes,  ainda  no  mesmo  artigo,  relata  experimento  feito  com 32  idosos 

alocados em 4 grupos. A finalidade do experimento era encontrar correlação entre 

atividade  cognitiva  e  atividade  física.  Para  tanto,  um  grupo  foi  submetido  a 

treinamento aeróbio com atividades físicas, o segundo a treinamento cognitivo,  o 

terceiro  grupo  submetido  às  duas  formas  de  treinamento  e  um  grupo  controle 

submetido a dois meses de atividades leves de lazer.  Não menciona-se muito a 

respeito dos resultados quanto ao grupo controle. Sobre os grupos experimentais 

submetidos a treino físico e treino cognitivo, o resultado foi de semelhante progresso 

cognitivo.  No grupo submetido às duas espécies de treino, o progresso cognitivo 

superou o dos outros grupos onde apenas um fora utilizado.

Entretanto,  cumpre  ressaltar  que  os  autores  são  cuidadosos  em,  por 

enquanto,  aceitar  como  plenamente  confiáveis  os  registros  obtidos  neste 

experimento, uma vez que haja ainda a necessidade de comparação dos grupos 

experimentais com um grupo controle não submetido à influência alguma.

A hipótese fisiológica global  mais palpável  até  o momento para explicar  a 

interação  do  exercício  com  a  cognição  é  a  do  aumento  de  fluxo  sanguíneo  e 

consequente aumento na dinâmica de síntese e degradação de neurotransmissores.

Acredita-se que o exercício físico otimize a circulação sanguínea, resultando 

num maior aporte sanguíneo ao cérebro de oxigênio, glicose e de precursores de 

neurotransmissores,  dinamizando  todo  funcionamento  cerebral.  Afora  estes 

elementos  citados,  cumpre  lembrar  como  relevantes  à  cognição  o  aumento  da 

quantidade de certos neurotransmissores liberados em maior quantidade durante a 

prática de exercícios, a exemplo da norepinefrina e seus precursores, serotonina e 

Beta-endorfinas (considerado entre os opióides como um modulador fisiológico de 

memória). Experimentos utilizando roedores relacionaram aumento na concentração 
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de  norepinefrina  celular  com  desenvolvimento  da  memória.  Como  vantagens 

indiretas  obtidas  pelo  exercício  físico  que permitem maior  dinamicidade ao fluxo 

sanguíneo estão diminuição da pressão arterial,  decréscimo dos níveis de LDL e 

triglicérides séricos, inibição da agregação plaquetária, entre outros (ANTUNES et 

al, p, 5. 2006).

Não podemos deixar de entrar nos pormenores do funcionamento de uma 

substância específica que vem sendo atualmente estudada e constitui elemento de 

interface entre  cognição e atividade física. Uma recente descoberta causou uma 

ruptura na arraigada tradição dentro da neurociência de que os neurônios mortos ao 

longo da vida são irrecuperáveis. Novos neurônios podem ser formados tendo por 

origem as células-tronco, e uma das possibilidades de estimular a especificação em 

neurônios ocorre exatamente pela prática de exercícios físicos.  “A atividade física 

promove uma espécie de chacoalhão que deixa o cérebro muito mais ativo” *

Num trabalho do pesquisador Charles Hillman da Universidade de Illinois, foi 

avaliado o desempenho cognitivo de alunos por meio de provas após desempenho 

em atividades físicas. Os alunos que mais se empenharam nas atividades físicas 

foram  os  mesmos  a  obter  os  melhores  resultados  nas  provas.  Segundo  o 

pesquisador, as atividades físicas, sobretudo as de caráter aeróbico, são capazes de 

estimular impulsos elétricos no cérebro e, assim, melhorar as funções cognitivas. 

Por meio de exames de imagens do cérebro (tomografia PET),  verificou-se uma 

intensificação da atividade no hipocampo, área cerebral ligada à aprendizagem e 

memória,  associada  à  prática  de  exercícios  aeróbicos.  Outro  dado  importante 

constatado é a estimulação que células-tronco no ventrículo hipocampal recebem 

mediante a prática regular de exercícios físicos.

Outra  contribuição  viria  de  uma  proteína  produzida  comumente  pelos 

neurônios,  tendo  sua  produção  aumentada  após  a  prática  de  exercícios  físicos, 

chamada pela sigla em inglês BDNF (brain-derived neurotrophic factor),  bastante 

ligado à manutenção da vida dos neurônios. Em pesquisa realizada pelo professor 

Fernando Gomez-Pinilla da Universidade da Califórnia, dois grupos de ratos foram 

testados  para  avaliar  a  importância  do  BDNF  na  cognição.  Um  dos  grupos  foi 

mantido inalterado,  a outro  fora administrada uma droga supressora da ação do 

BNDF. Em seguida, o pesquisador escondeu alguns objetos e estimulou os ratos a 

encontrá-los; resultado: o grupo cuja produção de BNDF fora suprimida pela droga 

sequer chegou perto do sucesso do outro grupo, com produção normal de BDNF.
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Estudos até o momento defendem que o BDNF possua uma capacidade de 

otimizar as transmissões sinápticas,  além de favorecer a mobilizar  células-tronco 

indiferenciadas a transformarem-se em neurônios,  permitindo a criação de novas 

vias a passagem de impulsos elétricos e renovando vias anteriormente danificadas. 

A  substância  parece  também  estar  presente  todas  as  vezes  que  se  invocam 

memórias.

Pesquisadores do Centro de Memória da PUC do Rio Grande do Sul também 

deram  sua  contribuição  na  boa  reputação  do  BDNF.  A substância  parece  ser 

produzida toda vez em que há necessidade de resgate de memórias antigas. Num 

experimento com ratos, os pesquisadores constataram que ao administrar drogas 

supressoras do BDNF, eles perdiam a noção do espaço e pareciam desinteressar-se 

por objetos outrora desejados, denotando esquecimento em relação a eles*.

Muito  importante  notar  que,  apesar  de  estarmos  aqui  inventariando  os 

possíveis  responsáveis  pela  melhora  no  funcionamento  da  cognição  a  partir  da 

atividade  física,  muitos  elementos  interagem  e  são,  em  maior  ou  menor  grau, 

influentes de alguma maneira. Tal informação deve ser levada em conta, pois, ao 

analisar a literatura específica sobre o assunto com maior profundidade, notam-se 

resultados  diferentes  e  por  vezes  até  contraditórios.  No  entanto,  uma tendência 

comum  aos  diversos  experimentos  é  a  de  apontar  a  prática  física  como 

aprimoradora da cognição.

1.3.3 Para o bem-estar

A qualidade e frequência de nosso sono é objeto de estudo para um setor da 

biologia chamado cronobiologia, ciência que estuda os ciclos de tempo endógenos 

dos seres,  popularmente falando,  o relógio biológico interno dos organismos.  No 

caso do sono humano, o ciclo é chamado circadiano, pois o ajuste do ciclo de sono 

é influenciado pela duração da luz e calor do dia, além de levar cerca de 24 horas. 

Além da luz, outros elementos podem influenciar o ciclo circadiano do sono, dentre 

eles a atividade física.

Apesar de pesquisas já reconhecidamente terem demonstrado a influência 

positiva da atividade física para a constituição de um sono saudável, os médicos 
*Revista Isto É, edição de 06 de julho de 2007, disponível em 
ht  tp://www.istoe.com.br/reportagens/4054_RECRIE+O+SEU+CEREBRO?  
pathImagens=&path=&actualArea=internalPage

http://www.istoe.com.br/reportagens/4054_RECRIE+O+SEU+CEREBRO?pathImagens=&path=&actualArea=internalPage
http://www.istoe.com.br/reportagens/4054_RECRIE+O+SEU+CEREBRO?pathImagens=&path=&actualArea=internalPage
http://www.istoe.com.br/reportagens/4054_RECRIE+O+SEU+CEREBRO?pathImagens=&path=&actualArea=internalPage
http://www.istoe.com.br/reportagens/4054_RECRIE+O+SEU+CEREBRO?pathImagens=&path=&actualArea=internalPage
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ainda são relutantes em prescrevê-lo como possível tratamento. Há três hipóteses 

para explicar a relação de atividade física e sono. Os mecanismos de início do sono 

são  disparados  por  indícios  termorregulatórios  do  corpo;  nesta  hipótese 

termorregulatória, os mecanismos dissipadores de calor engendrados pela prática 

física levariam a indução do sono. Na segunda hipótese, hipótese da conservação 

de energia, acredita-se que o gasto energético na atividade física leve a uma maior 

demanda pela economia de energia, deste modo, uma maior necessidade por mais 

horas  de  sono.  A terceira  hipótese  pode  ser  vista  como  uma  complementar  da 

segunda;  durante  o  sono,  um corpo saudável  consegue um balanço positivo  na 

relação  metabolismo-catabolismo,  o  que  compensaria  o  gasto  das  reservas  de 

energia devida à prática física (BOSCOLO et al, 2005, p. 2).  

A atividade física também auxilia a evitar transtornos de humor. Apesar de tais 

mecanismos ainda não estarem bem elucidados,  diversos experimentos e dados 

estatísticos levam a crer que sim.

Estudos realizados nos EUA afirmam que a prática sistemática do exercício 
físico para a população em geral está associada à ausência ou a poucos 
sintomas  depressivos  ou  de  ansiedade.  Mesmo  em  indivíduos 
diagnosticados clinicamente como depressivos,  o  exercício  físico  tem se 
mostrado eficaz na redução dos sintomas associados à depressão (ibid).

Um experimento posto em prática por Morgan  et al demonstrou queda no 

nível de ansiedade de indivíduos depois de prática de exercícios vigorosos. Para o 

teste foram utilizados 6 homens normais e 6 com ansiedade neurótica, depois de 

utilizado questionário do estado-traço de ansiedade, notou-se queda na intensidade 

da ansiedade nos sujeitos do experimento. Experimentos semelhantes postos em 

prática com pacientes depressivos também demonstraram eficácia,  porém, ainda 

sem delineamento do processo interno.

Algumas hipóteses são utilizadas para explicar a influência da atividade física 

sobre estados de humor. Elas são elencadas quanto à natureza de suas explicações 

e podem ser do tipo fisiológicas, psicológicas ou psiconeurofisiológicas. Dentre as 

hipóteses psicológicas podemos citar a termogênica e a do fluxo sanguíneo cerebral, 

“segundo  as  quais,  o  aumento  da  temperatura  corporal  e  do  fluxo  sanguíneo 

cerebral, respectivamente, promoveriam efeitos psicológico positivos, diminuindo a 

tensão e a ansiedade” (BARA FILHO, RIBEIRO e WERNECK, p, 2. 2005).

Dentre as hipóteses psicológicas selecionamos as que nos pareceram mais 
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relevantes,  porém,  observamos  haver  outras.  A primeira  delas  é  a  hipótese  de 

interação social,  nesta acredita-se que o dito prazer proporcionado pelo exercício 

provenha, na verdade, da interação social que a prática de exercícios permite, no 

entanto, tal hipótese não se sustentou diante da ausência de mudança no humor 

observada  num  experimento  que  pesquisou  a  satisfação  de  indivíduos  numa 

academia  de  ginástica.  Os  sujeitos  do  experimento  não  se  exercitavam,  mas 

mantinham o convívio social, porém, não relataram a habitual mudança de humor 

positiva que acompanhava os exercícios (ibid).

A seguir temos a hipótese do autocontrole, da autoeficácia e do aumento do 

autoconceito. O prazer, segundo está hipótese, estaria ligado ao senso de eficiência, 

à percepção de que o sujeito é capaz, atestada naquele momento pela capacidade 

de realização da carga de exercícios a que se propôs. Um experimento demonstrou 

que na explicação do humor positivo tal hipótese mostra-se coerente, mas não na 

explicação  de  humor  negativo.  Então,  uma  explicação  complementar  viria  pela 

inclusão de uma parte fisiológica na análise (BARA FILHO, RIBEIRO e WERNECK, 

2005, p. 3).

Outra hipótese é a da expectativa por mudanças. Nela, o exercício possuiria 

algo semelhante ao efeito placebo de remédios. O discurso predominante de que 

atividade física traria bem-estar acaba sugestionando o sujeito a acreditar nisso, de 

maneira a que realmente ocorra uma mudança de humor devida à expectativa para 

tanto.

Nas  hipóteses  psiconeurofisiológicas  há  três  explicações,  no  entanto, 

exploraremos  a  mais  predominante  e  tradicional  apenas:  a  das  endorfinas.  As 

endorfinas são neurotransmissores constituídos por peptídeos opióides. Dentre os 

opióides endógenos, a beta-endorfina é a mais estudada e acreditada como sendo a 

responsável pela mudança no humor provocada pelo exercício.

A beta-endorfina e seu precursor, beta-lipotropina, são liberados junto com o 

hormônio adrenocorticotrópico ACTH pela hipófese anterior. Estudos de mensuração 

perceberam que  as  quantidades  de  ACTH e  beta-endorfina  liberadas  durante  o 

exercício  físico  são  quase  as  mesmas.  A  ação  das  endorfinas  inclui  efeitos 

analgésicos  e  eufóricos  e  sua ação  se  dá  sobre  diversas  partes  do  organismo. 

Gerando a produção dos opióides endógenos durante e após a prática, o exercício 

físico  seria  responsável  pela  sensação  de  sentimentos  de  euforia,  redução  da 

ansiedade, raiva e confusão mental  (BARA FILHO, RIBEIRO e WERNECK, p,  4. 
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2005).

Resultados em pesquisas diversas sobre o funcionamento e correlação das 

beta-endorfinas e o prazer da atividade física mostram-se divergentes e diversas 

vezes contraditórios.  Assim como a  quase totalidade de hipóteses anteriormente 

mencionadas,  a  hipótese  das  endorfinas  carece  de  mais  estudos,  sobretudo 

inseridos numa abordagem holística. A consideração de causalidades estritas não 

parece dar conta da complexidade e multiplicidade dos elementos implicados na 

interação cérebro-atividade física.

Diversos  experimentos  mostram-se  contraditórios  exatamente  por  hiper-

valorizarem apenas um aspecto por vez e desconsiderarem os outros. Diferentes 

aspectos podem ter diferentes influências para diferentes pessoas. A exemplo da 

interação social vivenciada por meio do exercício, segundo a pesquisa exposta por 

Bara Filho, Ribeiro e Werneck, a interação social não explica a mudança de humor 

que  acompanha  a  atividade  física,  no  entanto,  quantas  pessoas  não  poderiam 

atribuir o prazer desta situação exatamente a isso? Quantas pessoas não relatam 

um puro prazer do exercício pelo exercício? Reiterando, a multiplicidade de aspectos 

envolvidos não permite uma explicação de causalidade estrita (A causando B) como 

estamos habituados a pensar, portanto, se quisermos de fato conhecer tal interação, 

urge que seja adotada nas pesquisas uma outra abordagem mais complexa.

Apesar  das divergências,  uma coisa mostra-se certa:  é  inegável  o  grande 

número de indícios que apontam para uma influência positiva da atividade física 

sobre o bem-estar do sujeito, o mesmo pode-se dizer em relação à cognição.

1.4. O que podemos almejar da Educação Física

Esperar o melhor é necessário, ainda mais se tratando de uma disciplina que 

lida com o bem-estar físico das pessoas. Por esse motivo a educação física deve 

buscar  sempre  o  melhor  em  pesquisa,  aperfeiçoamento  e  formação  de  seus 

profissionais,  fazendo  com  que  o  desenvolvimento  dessa  disciplina  possa  não 

somente atingir os escolares, mas sim toda a população nacional, proporcionando 

através de suas benesses, desenvolvimento em torno de uma consciência que visa 

à prevenção de doenças e qualidade de vida real. 
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1.4.1– Uma nova visão sobre a formação do profissional de educação física.

Tendo em vista a imensa responsabilidade que um professor de educação 

física  tem  sobre  a  formação  física  de  um  aluno  dentro  de  seu  ciclo  escolar, 

acreditamos que há necessidade de uma melhor formação destes educadores. O 

Brasil é um dos maiores formadores de profissionais desta área, tendo um número 

significativo de cursos de educação física. Mesmo assim, a formação profissional, 

não  raramente,  deixa  a  desejar,  pois  a  falta  de  preparo  e  as  poucas  horas  de 

estágio, fazem com que o graduando não tenha uma visão real do que o espera no 

mercado  de  trabalho.  Sem  contar  que  a  formação  de  nossos  profissionais  na 

universidade ainda se volta muito mais para a prática (ensinar regras e esportes 

coletivos,  por  exemplo),  do  que  para  uma  busca  pela  formação  com  maior 

embasamento cientifico.

“Formação profissional eminentemente esportiva ocorrida nas décadas de 
70 e 80 homogeniza o grupo (professores de Educação Física) na medida 
em que passa a eles determinada visão a respeito de Educação Física. A 
prática profissional do grupo é, de uma maneira ou de outra, balizada pelo 
esporte.  Alguns  professores,  explicitamente,  colocaram  que  o  objetivo  é 
ensinar  habilidades esportivas  a  fim de selecionar  os alunos mais  aptos 
para participarem das equipes da escola” (Daólio,1994,p.183).

A prática de estágios em nosso país também contribui para que a educação 

física seja considerada uma disciplina secundária dentro da escola, pois é fraca e 

muitas vezes feita de forma displicente, sem um real comprometimento das partes 

envolvidas, no caso, estagiários e professores.

Esse  estágio  que  deve  oferecer  possibilidades  de  vivência,  para  que  o 

graduando em educação física aproxime-se da prática docente.

A forma como se deu a proliferação dos cursos de graduação em Educação 
Física no país é um dos fatores determinantes da crise de elaboração crítica 
na  área.  Após  a  reforma  do  ensino  superior,  que  possibilitou  uma 
massificação do ensino,  com a criação de cursos das diversas áreas,  a 
universidade inverteu seu sentido e finalidade, pois preteriu a formação e 
criação de elites dirigentes,  pelo adestramento de mão de obra para um 
mercado indefinido e incerto. (TOJAL, 1989, p.87)

Existe  uma  grande  diferença  do  que  o  aluno  vive  na  teoria  e  do  que 

encontrará em seu possível ambiente de trabalho. Grande parte dos cursos pede ao 

aluno  que  observe,  participe  e  reja  aulas.  Muitas  instituições  que  recebem  o 
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estagiário,  na  maioria  das  vezes,  não  estão  preparadas  para  recebê-lo  e, 

principalmente, não estão estruturadas para fazer a mediação estagiário-aluno.

A educação Física, no Estado de São Paulo, na época da reforma do ensino 
superior,  contava com apenas quatro cursos de formação de licenciados, 
sendo dois na capital e outros dois no interior. Após a reforma de 68, vários 
cursos de Educação Física, que buscavam atender à demanda social e de 
mercado de trabalho, foram instalados no interior do Estado (TOJAL. 1989 
p. 87).

Diversas  escolas  da  Rede  Estadual  Paulista,  por  exemplo,  não  possuem 

quadras cobertas e um piso adequado para qualquer atividade esportiva, a falta de 

professores  efetivos  para  a  formação  do  quadro  docente  em  muitas  escolas 

colabora  para  que  durante  o  ano  letivo  uma  classe  de  alunos  tenha  muitos 

professores, com isso inviabilizando um programa de trabalho com os alunos e até 

mesmo com um graduando que esteja estagiando.

Nesse  momento,  com a  entrada  das  “massas”,  no  ensino  superior,  não 
havendo  adequação  proporcional  da  infra-estrutura  dos  cursos,  ficou 
evidente que a inadequação de bibliotecas, laboratórios, salas de aulas e do 
corpo docente, o saber ali fornecido, passou a sofrer um abaixamento de 
nível (TOJAL, 1989. p. 88).

Duas  aulas  semanais  de  educação  física  são  reflexos  da  formação  em 

massa,  ou,  simplesmente,  da  falta  de  comprometimentos  dos  graduandos  de 

educação física.

Finalmente,  a  orientação  ressalta  a  especificidade  da  educação  física 
escolar,  com o  objetivo  de  deixar  claramente  definida  a  sua  função  no 
contexto da educação escolarizada. Os objetivos específicos da educação 
física devem estar atrelados às finalidades da educação escolarizada, mas 
não podem ser confundidos com elas. A não definição da sua especificidade 
tem contribuído fortemente para a identificação da  educação  física 
como um coadjuvante do processo de escolarização, sem conteúdo próprio 
e, portanto, a serviço de outras disciplinas curriculares para a realização de 
seus objetivos  específicos ou como um meio auxiliar  para o  alcance de 
metas  genéricas  não  diretamente  relacionadas  com  o  processo  de 
escolarização (CENP, 2010. p.1)

Acreditamos  que  muitos  fatores  convergiram  para  que  a  educação  física 

ocupasse um papel tão secundário no universo escolar. Mas talvez a melhor saída 

para tantos dilemas estejam em uma formação que entenda a história da educação 

física, seus benefícios e principalmente mantenha o equilibro entre ciência e prática.
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1.4.2 – Educação física levada a sério.

É comum vermos dentro de uma instituição de ensino situações que de certa 

forma  desmerecem  a  aula  de  educação  física  e  principalmente  o  professor  de 

educação física. Muitas vezes, principalmente em séries iniciais, onde as classes 

são responsabilidade na maioria do período de aula das professoras polivalentes, 

nos deparamos com punições de não irem às aulas de educação física a alunos 

que,  por  exemplo,  não  tiveram  um  bom  rendimento  ou  até  mesmo  não  se 

comportaram como a professora gostaria.

A educação  física,  na  sua  especificidade,  tem  certamente  um papel  na 
construção da justiça, da igualdade e da felicidade que se entrelaçam com 
as  dimensões  culturais  e  corpóreas,  tal  como  as  entendemos  numa 
dimensão atual da educação física (CBCE.1997. p.117).

Outro caso típico é quando o professor de educação física logo no início do 

ano letivo é designado a ser responsável por atividades recreativas, festas juninas e 

eventos esportivos sem nem ao menos ser questionado se é isso que quer fazer de 

verdade. Ou até mesmo se tem vontade de realizar outros projetos, junto com os 

demais professores. Mas como mudar isso?  Ou melhor, como a educação física 

chegou a este ponto?

Seria culpa dos próprios profissionais, que por muitas vezes não foram tão 

questionadores  e  se  permitiram  esse  tipo  de  situação?  Seria  pela  falta  de 

comprometimento de alguns profissionais que por muitas vezes foram displicentes 

com suas reais funções? Ou simplesmente a classe do magistério não os considera 

tão professores quanto os demais, vendo-os somente como mediadores de lazer?

 A base do professor de educação física precisa ser cada vez melhor, antes, 

durante e depois da graduação. O próprio graduando durante o curso deve buscar 

cada vez mais elevar seus conhecimentos e buscar a prática ainda na universidade. 

Mas não se deve deixar tamanha responsabilidade só para os alunos que cursam 

educação  física,  os  responsáveis  pela  abertura  e  funcionamento  desses  cursos 

devem  se  conscientizar  de  suas  reais  responsabilidades,  visando  não  somente 

lucros,  mas objetivando também melhorar sempre a qualidade da educação que 

oferecem.
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A educação física é, talvez, o caminho que possibilite ao aluno se descobrir 

como corpo desejante e em constante processo de desenvolvimento.

As aulas de Educação Física ao contrário das épocas passadas, e, segundo 
o  artigo  26,  deve  ser  “integrada  à  proposta  pedagógica  da  escola,  é 
componente curricular da educação básica, ajustando-se às faixas etárias e  
às condições da população escolar, sendo facultativa nos cursos noturnos”.  
(Programa Escola Primária de São Paulo, 1967:59 apud, ARANTES 2008).

De acordo com Arantes, a partir desta Lei, passou-se a entender o currículo 

como um todo. A escola, portanto, deve ser vista como um lugar de informação, de 

produção de conhecimento, de socialização e de desenvolvimento integral de todos 

os  estudantes.  Para  consecução  de  tal  tarefa,  todos  os  especialistas,  os 

professores, as Disciplinas e os Componentes Curriculares, devem ter compromisso 

com  o  desenvolvimento  dos  aspectos  teórico-práticos,  além  de  articulá-los  aos 

Temas  ou  Eixos  Transversais  (saúde,  meio  ambiente,  trabalho  e  consumo, 

orientação sexual e ética). O plano de curso, de ensino e das aulas, inclusive os de 

Educação Física, devem ser pensados segundo o Projeto Escolar e orientados de 

acordo com as características dos estudantes.

1.4.3 – Ser educador físico.

Pensamos  nessa  definição,  como,  ter  bem  claro  dentro  de  nossas 

concepções o quanto o profissional pode arrancar de positivo de um ser que busca o 

crescimento mente-corpo. Acreditamos no dom e também no desenvolvimento do 

poder de ser bom fazendo aquilo que se gosta, talvez seja este o ingrediente que 

falte à grande parte dos integrantes do magistério.

O professor de educação física, dentro de sua linha de conhecimento, pode 

ser um agregador e um conciliador das disciplinas e das práticas dentro da escola, 

mas para que isso ocorra, o próprio professor de educação física deve se apropriar 

dessa  bandeira  e,  principalmente,  não  temer  ser  esse  instrumento  de 

desenvolvimento na educação.

Tendo  em  vista  que  uma  criança  necessita  se  movimentar  para  se 

desenvolver motora e intelectualmente, não podemos crer que ficar dentro de uma 

sala de aula  por horas a fio seja  o  caminho que queremos para uma educação 



41

melhor. Mas como educar em movimento? Quando respondermos a essa pergunta 

estaremos próximos de uma mudança no modo de educar.

Esperar que o aluno se mantenha parado em sua carteira em plena era da 

comunicação é uma missão quase impossível. A universidade continua a vender o 

sonho  de  que  o  estudante  de  educação  física,  após  cumprir  sua  graduação, 

encontrará em seu trabalho um ambiente tranqüilo, que lhe permitirá explicar sua 

disciplina contando com o silêncio e a imobilidade dos alunos.

A primeira  situação perceptível  é a sensação de que o  corpo dentro  da 
escola sofre grandes limitações. “A ordenação por fileiras, no século XVIII, 
começa a definir  a grande forma de repartição dos indivíduos na ordem 
escolar:  filas  de  alunos  na  sala,  nos  corredores,  nos  pátios;  colocação 
atribuída a cada um em relação a cada tarefa e cada prova”.  (SANTOS, 
2008, apud FOUCAULT, p. 125-126)

Talvez esse seja uns dos maiores problemas que os discentes encontram 

hoje no magistério. Para muitos diretores, gestores em geral,  o bom professor é 

aquele que faz com que a classe fique em silêncio e que não levem alunos para a 

direção. Ele, então, fica em uma situação extremamente desconfortável, pois sabe 

que obter a atenção dos alunos e fazer com que fiquem quietos e atentos em uma 

aula  de  50  minutos,  e  muitas  vezes  até  por  um tempo  maior,  é  extremamente 

desgastante.

Empiricamente  falando  e  até  mesmo  recordando  a  experiência  enquanto 

estudante do ginásio, é-nos claramente perceptível que as aulas de educação física 

sempre são as mais aguardadas e desejadas. Não só pelos alunos de porte atléticos 

e com uma inteligência  corporal  acima da média,  mas por  quase toda a classe. 

Muitos educadores se esquecem que foram crianças um dia,  outro  dos grandes 

problemas da educação.

Corpo e mente deve ser entendida como componentes que integram um 
único organismo. Ambos devem ter assento na escola, não um (a mente) 
para  aprender  e  outro  (o  corpo)  para  transportar,  mas  ambos  para  se 
emancipar. Por causa dessa concepção de que a escola só deve mobilizar a 
mente, o corpo fica reduzido a um estorvo que, quanto mais quieto estiver, 
menos atrapalhará. (FREIRE, 2005, p.13-14).

Nosso organismo é uma máquina em plena atividade. Temos dores quando 

ficamos  muito  tempo  em  uma  só  posição,  geramos  gases  em  nosso  aparelho 

digestivo, pacientes acamados desenvolvem escaras. Por que então queremos que 
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crianças em fase de descobrimento do mundo permaneçam sentadas, com atenção 

exclusiva na aula?

O  professorado  deve  repensar  o  quanto  se  torna  insensível  ao 

desenvolvimento de uma criança e de um jovem. Passaram-se séculos e pouco 

aprendemos com nossa passagem pelas escolas primárias e secundárias de nossa 

história. A escola é desconfortável, sentar em fileiras, em cadeiras padronizadas e 

com pouco espaço, tendo em vista que os jovens estão cada vez se desenvolvendo 

mais corporalmente, faz com que o aluno sinta a necessidade de se movimentar. 

Talvez por esse motivo desejem tanto aulas diferenciadas e em outros locais que 

não seja a sala de aula.

Tentar entender melhor o organismo humano e seu funcionamento pode ser 

uma solução, mas deixo claro que esse entender não é só para o discente, mas 

também para o docente e todos os que compõem o espaço escolar. Desta forma, 

criar métodos e atividades diferenciadas pode se tornar um facilitador no bem estar 

do aluno e dos próprios profissionais da escola dentro do ambiente escolar.

Talvez seja a hora da escola entender definitivamente que o ser humano não 

é só mente e que o respeito ao corpo é um elemento necessário para novos rumos 

na forma de educar.  É chegada a hora de termos uma verdadeira educação de 

corpo inteiro. Assim que nascemos, temos que encontrar meios para conseguir nos 

movimentar  e  com  isso  alcançar  objetivos  desejados.  Alguns  movimentos 

involuntários permitem que sobrevivamos em nossa nova morada (o mundo).

A psicologia infantil e depois a psicomotricidade dedicaram parte de seus 
trabalhos à descrição dos movimentos que a criança realiza ao longo de seu 
desenvolvimento,  muitas  vezes,  contudo,  desconsiderando  aspectos 
fundamentais desse desenvolvimento, como o cultural e o social. Ou seja, 
as  análises  pautam-se  muito  mais  por  aquilo  que  se  supõe  existir 
internamente em cada indivíduo do que por aquilo que lhe falta e é exterior 
a ele. Resumindo, o que quero dizer é que não acredito na existência de 
padrões  de  movimento,  pois,  para  tanto,  teria  que  acreditar  também na 
padronização do mundo. Constato isso sim, a manifestação de esquemas 
motores, isto é, de organizações de movimentos construídos pelos sujeitos, 
em cada situação, construções essas que dependem, tanto dos recursos 
biológicos e psicológicos de cada pessoa, quanto das condições do meio 
ambiente em que vive. (FREIRE, 2005, pg.21,22)

Para  que  possamos  enxergar  o  que  realmente  a  educação  física  possa 

almejar, é necessário buscar uma formação cada vez melhor dos profissionais. Afinal 

todo  o  processo  dentro  de  uma  escola,  se  tratando  de  aplicação  de  propostas 
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curriculares, passam pelas mãos de seus professores, ter boa vontade e gostar do 

que  faz é um passo importante, mas ter uma formação que entenda a educação de 

hoje  e  principalmente  entenda  o  educando  faz  toda  a  diferença  no  sistema  de 

ensino-aprendizagem.

Capítulo II 

 Educação integral no Brasil 

Não é de agora que o país planeja o ensino em tempo integral, desde os anos 

cinquenta que iniciativas como a de Anísio Teixeira estão presentes na história da 

educação nacional. 

Em 1950 surgiria a primeira escola pública integral brasileira nos moldes 
como  a  proposta  difundida  até  hoje.  Naquela  década,  a  concepção  de 
Anísio Teixeira, educador que fundou a escola-parque de Salvador (BA), era 
de formação integral da criança do ensino formal à construção da cidadania. 
Além da assistência ao aluno na maioria de suas necessidades, a proposta 
viria a tentar solucionar os índices de evasão, repetência e defasagem no 
aprendizado (FERNANDE, 2006. p.07). 

    Mediante  a  falta  de  oferta  de  boas oportunidades  para  crianças  de  baixa 

renda, acreditar em um ensino integral de qualidade talvez seja a melhor opção para 

uma educação mais digna e justa.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional / LDBEN no seu artigo 
34: “A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos 4 horas de 
trabalho  efetivo  em  sala  de  aula,  sendo  progressivamente  ampliado  o 
período  de  permanência  na  escola”,  sugere  uma  nova  organização  da 
escola.

2.1- Primeiros passos 
O primeiro movimento em prol das escolas em tempo integral no Brasil se deu 

nas décadas de 20  e  30  do  século  XX.   A educação integral,  significando uma 

educação escolar ampliada em suas tarefas sociais e culturais, está presente em 

várias  propostas  das  diferentes  correntes  políticas.  Estas  correntes  entendem o 

sentido de ampliação do controle social e dos processos de distribuição criteriosa 

dos indivíduos em segmentos hierarquizados da sociedade. 

O  extremo  dessa  tendência  expressou-se  na  concepção  de  educação 
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integral  do  Movimento  Integralista  Brasileiro.  Já  as  correntes  liberais 
encampavam a educação integral com o objetivo de reconstrução das bases 
sociais para o desenvolvimento democrático,  o qual só poderia se dar a 
partir  de  indivíduos  intencionalmente  formados  para  a  cooperação  e  a 
participação.(SEEMG) 

O pioneiro do movimento ensino em tempo integral foi Anísio Teixeira, por sua 

significativa  elaboração  teórica  e  técnica,  visando  à  ampliação  das  funções  da 

escola e o seu fortalecimento como instituição.  

  Em 1927, Anísio Teixeira realizou sua primeira viagem aos EUA. Pode–se 

considerar  o  momento  determinante  para  a  definição  da  orientação  geral  que 

imprimiria  ao  seu  pensamento  educacional.  Nessa  viagem,  assiste  a  cursos  na 

Columbia University e visita instituições de ensino. Já em 1928, volta aos EUA para 

aprofundar seus estudos. Durante o curso, Anísio Teixeira conhece obras de Dewey 

e Kilpatrick, as quais marcam sua formação e lhe deram as bases para a construção 

de um projeto reformista para educação brasileira.

Foi durante as décadas de 20 e 30 que a bandeira da educação integral se 

desenvolveu,  Anísio  Teixeira,  seu  principal  divulgador,  traz  dos  EUA uma  nova 

concepção e um novo modo de entender a educação.

Anísio Teixeira criou o Centro Popular de Educação Carneiro Ribeiro,  com 

inauguração em 1950, esse centro era chamado carinhosamente de Escola Parque. 

Implantado no bairro Liberdade em Salvador, o local era de extrema carência. “A 

“escola  parque”  oferecia  educação  em  tempo  integral,  estrutura  de  alimentação 

programada, socialização combinada com formação artística  e  preparo  para  o 

trabalho.” (FREITAS, 2010, p.53).

Darcy Ribeiro foi outro grande empreendedor da educação integral no país, 

pois em 1982 foi  candidato a vice-governador pelo estado do Rio de Janeiro na 

chapa de Leonel Brizola. No governo ocupava o cargo de secretário da cultura, com 

isso fazendo parte da comissão que elaborou o Programa Especial  de Educação 

(PEE).  O  programa  previa  a  implantação  de  escolas  em  período  integral,  que 

posteriormente foi implantada e recebeu o nome de CIEPs - Centros Integrados de 

Educação Pública. Nas CIEPs o processo educativo não se limitava ao aprendizado 

de  conteúdos  formais.  Tinham o  objetivo  através  destes  centros  de  promover  a 

formação integral  dos alunos por meio do desenvolvimento intelectual,  artístico e 

moral (XAVIER, 2010).
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Projetados por Oscar Niemeyer, os CIEPs causaram impacto, não só pelo 
aspecto físico do prédio,  amplo e de linhas arrojadas, mas também pela 
distribuição funcional do espaço, composto por uma quadra poliesportiva, 
por  um prédio  hexagonal  destinado  a  abrigar  a  biblioteca  e  por  amplos 
refeitórios, além das salas que compunham a parte interna do prédio com 
capacidade para atender cerca de 500 crianças. Ampliando a perspectiva de 
adaptar a educação formal às necessidades e potencialidades das crianças 
dos  setores  populares,  o  PEE  expressou  a  meta  de  promover  a 
democratização de acesso à educação escolar, figurando como prioridade 
no Programa de Governo. (XAVIER, 2010, p.93,94)

Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro tiveram a preocupação em criar instalações 

que  permitissem o  mínimo de  condições  para  o  desenvolvimento  básico  de  um 

ensino que buscava educar  de maneira  integral.  Mesmo assim seus projetos se 

perderam, pois existia um poder enorme na infra-estrutura, porém o trabalho acabou 

se perdendo devido à falta de conversa.

Mais tarde, na década de 80, foram instituídos os Centros Integrados de 
Educação  Pública  (CIEPs).  No  Rio  de  Janeiro,  no  governo  de  Leonel 
Brizola. Em dois governos (1983-1986 e 1991-1994) foram construídas 506 
unidades, Nos anos 90, por iniciativa do governo federal, foram criados os 
Centros  de Atenção  Integral  à  Criança  (Caics).  Mais  recentemente,  São 
Paulo  conviveu  com a  experiência  dos  Centros  de  Educação  Integrada 
(CEUs).  A  maioria  destes  projetos,  entretanto,  acabou  criando  escolas 
dotadas de grandes estruturas, mas que acabaram se desviando de sua 
proposta original (FERNANDES, 2006, p.07).

Há uma grande confusão na conceituação de escola  de  tempo integral  e 

ensino em tempo integral.  Por esse motivo é importante fazer algumas reflexões 

sobre esses dois temas. E ainda levantamos a questão: Dentro da escola de tempo 

integral  é  possível  um  ensino  integral  e  que  permite  o  aprender  também  pelo 

movimento?

Nós vivemos um momento inédito  da  história,  o  da individualização das 
crenças, em que a escola deve repensar sua articulação entre a sua visada 
universalista e o pluralismo do público que ela recebe entre a esfera pública 
e a vida privada, protegendo a infância das agressões do mundo adulto, 
sem, contudo, deixá-la ignorar os conflitos que o atravessam. (JULIA, apud 
GONÇALVES, 2006, p.09)

2.2. Concepção de educação integral

Gonçalves  (2006,  p.3)  afirma que “O conceito  mais tradicional  encontrado 

para a definição de educação integral  é  aquele que considera o sujeito  em sua 

condição multidimensional, não apenas na sua dimensão cognitiva, como também 



46

na compreensão de um sujeito que é sujeito corpóreo, tem afetos e está inserido 

num contexto de relações. Isso vale dizer a compreensão de um sujeito que deve 

ser considerado em sua dimensão “biopsicossocial”. 

O  que é  certo  no  trato  de  ensino  integral  é  que,  muitos  entendem (pais, 

sociedade e até mesmo professores), o “permanecer” integralmente, como ensinar 

integralmente.  Não  podemos  simplesmente  achar  que  fazer  com  que  o  aluno 

permaneça dentro de uma escola por um longo tempo diário, estará fazendo dele 

um cidadão que desfrute de um ensino integral. 

Segundo Paro (1986), a escola está voltada para uma criança ideal, por esse 

motivo  trata  de  maneira  discriminatória  as  crianças  oriundas  das camadas  mais 

populares e pelos preconceitos que alimentam em relação a elas.

Por esse motivo , quando pensamos em ensino em tempo integral , devemos 

pensá-lo de maneira profissional, racional e digna para que crianças vivenciem um 

espaço de ensino,  de aprendizado e tolerância  sempre,  sem tentar  idealizar  um 

aluno que já não é mais parte de nosso tempo. É necessário que exista respeito 

para com esse aluno, para que o mesmo possa perceber que tem necessidades, 

sejam elas físicas ou culturais. A escola antes de tudo deve promover a criatividade 

e a troca de experiências entre alunos ou até mesmo docentes e discentes.

Por exemplo, propostas que concebem o trabalho a partir dos interesses 
das crianças e jovens têm-se mostrado muito mais eficazes do que aquelas 
que  não  o  fazem.  Isso  não  significa  trabalhar  apenas  com  o  que  elas 
querem aprender, e sim que aquilo que é proposto como conteúdo escolar, 
curricular,  só  poderá  ser  significativo  se  dialogar  com  os  interesses  do 
grupo,  seus conhecimentos prévios,  seus valores e seu cotidiano.  Nesse 
sentido,  somente o que se coloca como desafio,  como inquietação para 
educadores e educandos, pode se transformar numa relação profícua de 
ensino-aprendizagem. (GONÇALVES, 2006, p.3)

O aprender pressupõe a superação de enigmas, algo que desafia o já sabido 

e que instiga o desejo de superar. Agora, só é possível tal ampliação e apropriação 

de conhecimento se for estabelecida uma relação entre o particular e o geral, entre o 

local e o global, entre o que o define como sujeito e o mundo que o rodeia. Mas 

estaria a escola pronta, de fato, para, “promover esse aprender”? 

2.3. Tempo, espaço e educação escolar
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Falar de uma escola de tempo integral implica considerar a questão do tempo. 

Ampliar  a  jornada escolar,  levar  em conta a questão  espaço e principalmente  o 

elemento tempo, que em nossa sociedade contemporânea é quase um artigo de 

luxo, dentro da sociedade “apresada e consumista”, na qual vivemos.

[...] esses lugares e tempos são determinados e determinam uns ou outros modos de 

ensino e aprendizagem. [...] Em síntese, o espaço e o tempo escolares não só 

conformam o clima e a cultura das instituições educativas, mas também educam. 

(VIÑAO-FRAGO, p. 99, trad. dos autores, apud Pessanha; Daniel e Menegazzo,: 

2004, p. 65).

É importante  ressaltar  o  caráter  educativo  do  espaço-tempo  escolar,  pois 

muitas discussões a respeito da extensão do tempo, para o desenvolvimento das 

aprendizagens de crianças e jovens, consideram, prioritariamente, outros espaços, 

educativos, existentes além da escola.

Ainda que possamos estender para outras discussões, como a importância da 

intersetorialidade das políticas públicas, focando na vertente educacional, o que está 

em  debate  é  o  aumento  de  oportunidades  ou  a  ampliação  nas  condições  de 

aprendizagem. 

O  que  podemos  considerar  que  permeia  e  qualifica  tais  discussões  é  a 

concepção  de  educação  integral  que  deve  estar  como  pano  de  fundo  para 

fundamentar  sua  execução,  seja  na  ampliação  da  jornada  escolar,  seja  na 

articulação  da  escola  com  outros  espaços  públicos  de  aprendizagens, 

governamentais ou não. 

Só  faz  sentido  pensar  na  ampliação  da  jornada  escolar,  ou  seja,  na 

implantação de escolas de tempo integral,  se considerarmos uma concepção de 

educação integral com a perspectiva de que o horário expandido represente uma 

ampliação  de  oportunidades  e  situações  que  promovam  aprendizagens 

significativas, sejam elas atividades intelectuais sejam elas práticas. 

A partir da preocupação em oferecer às crianças das camadas populares 
condições de aprendizagem, de enriquecimento cultural e de engajamento 
na luta por mudança social, estabeleceram-se, no estado do Rio de Janeiro, 
como prioridades para a esfera educacional, o aumento da permanência do 
aluno  na  escola,  com  a  eliminação  do  chamado  terceiro  turno,  e  a 
ampliação da rede escolar, com a construção de escolas de tempo integral 
(MOREIRA, 2000, p. 115). 

Inicialmente devemos pensar na escola em tempo integral, para as camadas 
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mais carentes da população, fazendo uma base sólida e depois, expandindo esse 

ensino para as demais classes sociais, afinal de contas vivemos em um país que 

privilegia as classes mais abastadas com ensino superior gratuito de qualidade. Para 

que isso não ocorra no Ensino Público Integral, devemos então voltar essas escolas 

em tempo integral,  para crianças que não possuem renda para atividades extra-

escolares, caso contrário, o sentido desse projeto se perderá como muitos outros 

promissores e eleitoreiros. 

Segundo  Gonçalves  (2006,  p.4),  devemos  ainda  considerar  que  a  classe 

média  e alta  têm meios  de  proporcionar  uma educação ampliada a  seus filhos, 

mediante a matrícula em estabelecimentos de ensino privado, bem como o acesso e 

fruição de diversos outros espaços-oportunidades culturais, privados e públicos. 

Esses  estabelecimentos  privados  de  ensino  já  oferecem  atividades 

extracurriculares  em  seu  contra  turno,  funcionando  como  uma  jornada  escolar 

expandida.  Ou,  também,  na  lógica  da  formação  competitiva,  muitas  famílias 

compõem, para seus filhos, uma agenda de investimentos educativos, oferecendo 

uma suplementação do horário escolar, com atividades de aprendizagem, por meio 

de cursos de idiomas, práticas de atividades físicas, esportes diversificados, cursos 

artísticos etc. 

Continuando  a  explicação  do  fracasso  das  crianças  das  classes 
subalternas, os idealizadores do CIEP criticam os educadores que atribuem 
o  fracasso  dessas  crianças  à  deficiência  que  trazem  de  seu  ambiente 
familiar e que,portanto, acreditam que a escola não tenha nada a ver com 
isso. Longe disso, enfatizam que a escola tem contribuído para o insucesso 
na medida em que é “seletiva e elitista” e que está preparada para atender a 
pequena parcela da população- as classes abonadas. Deixando de atender 
à maioria de sua clientela, essa escola é caracterizada como “inadequada e 
desonesta”  e  isto  ocorre  em  função  de  uma  “deformação  da  própria 
sociedade” (PARO, 1988. p.26).

O processo de uma escola integral para fugir do igualitarismo deve focar suas 

atividades em pontos que tornem o currículo diferente e ao mesmo tempo inovador. 

As artes e a educação física devem se completar nessa busca pela inovação e focar 

seus esforços nos grupos mais humildades da sociedade.

2.4 A Escola de Tempo Integral da Secretaria da Educação do Estado de São 
Paulo

No ano de 2006, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo incluiu 
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em sua rede, de maneira parcial, o projeto Escola de Tempo integral.

O objetivo desse projeto era estender o número de horas de funcionamento e 

com isso aumentar a permanência do aluno dentro da escola.

Nada  foi  alterado  em relação  ao  funcionamento  e  a  estrutura  do  período 

regular de aulas, neste caso específico no período da manhã. O diferencial deste 

projeto foi a implantação de uma nova grade de atividades que foram oferecidas aos 

alunos no turno da tarde.

Essa  escola  deverá  ser  redimensionada e enriquecida  em sua  estrutura 
organizacional com novos espaços e oferecer maior tempo de permanência 
aos alunos, sem perder de vista os ganhos já conquistados. A organização 
curricular dessa escola irá manter o desenvolvimento do currículo básico do 
ensino  fundamental,  enriquecendo  com  procedimentos  metodológicos 
inovadores, de modo a revesti-la de uma singularidade que oferecerá novas 
oportunidades de aprendizagem e se constituirá em uma escola com projeto 
pedagógico  articulado  e  coerente  com  os  princípios  preconizados. 
(DIRETRIZES GERAIS, 2006, p.11)

Com  essa  nova  concepção,  514  escolas  da  Rede  de  Ensino  Estadual 

passaram a oferecer o projeto Escola de Tempo integral. Além das disciplinas que o 

aluno já participava no período da manhã, perceberam que teriam que permanecer 

na escola por um tempo maior e, consequentemente, passaram a participar de um 

novo projeto que só o tempo apontaria para onde iria.

Os objetivos  gerais  das oficinas pedagógicas propunham uma vivência  de 

atividades de natureza prática, inovadora, integradas às temáticas, conhecimentos e 

saberes já interiorizados ou não pelo aluno. O projeto também visava atender as 

diferentes  necessidades  de  aprendizagem,  com  essa  concepção  se  atentar  às 

diferenças individuais.

Segundo as diretrizes gerais da Escola de Tempo integral,  é perfeitamente 

compreensível  que  diferentes  alunos  necessitem de  diferentes  tempo,  diferentes 

orientações de estudo para aprender conteúdos escolares e vivenciar atividades das 

diferentes oficinas

Promover o sentimento de pertinência e o desenvolvimento de atitudes de 
compromisso e responsabilidade para com a escola e com a comunidade, 
instrumentalizando-o com as competências e habilidades  necessárias  ao 
desempenho do protagonismo juvenil e à participação social. (DIRETRIZES 
GERAIS, 2006, p.15)

Esse próximo quadro aponta como era a rotina de um aluno do Ciclo I que 

estudava em um único período. Lembrando que essa estrutura curricular ainda é 
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usada pelos alunos do período regular, ou seja, alunos do Ciclo I, 1ª,2ª,3ª e 4ª série 

e também pelos educandos do Ciclo II, 5ª,6ª,7ª e 8ª séries.

Currículo Básico 
Grade Curricular do Ciclo I 

Quadro 2

Componente Curricular Séries/ 
Aulas

Séries/
Aulas 

Séries/
Aulas

Séries/
Aulas

Disciplinas 1ª 2ª 3ª 4ª
Língua Portuguesa 7 7 7 7
Educação Artística 2 2 2 2
História 2 2 2 2
Geografia 2 2 2 2
Matemática 7 7 7 7
Ciências físicas e Biológicas 3 3 3 3
Educação Física 2 2 2 2
___________________________ _______ _______ ______ ______
Total 25 25 25 25

Quadro elaborado por esse pesquisador- Escritos e tabelas. Informações cedidas pela Diretoria de 
Ensino de Mauá.

Com a implantação do projeto Escola de Tempo integral, além dessa carga 

horária o currículo agrega oficinas curriculares e, com isso a  permanência do aluno 

dentro da escola passa de 25 para 45 horas semanais.

A partir  desse  momento,  surge um aumento  significativo  nos números de 

atividades e de disciplinas na vida do aluno, desde a implantação da proposta o 

educando começou a entrar às 07:00h e sair às 16:10h.

Poucos momentos de folga durante essas horas diárias são concedidas aos 

educandos. Durante o período da manhã, um intervalo de 20 minutos . Das 11:30h 

às12:00h, é servido o almoço, já no período da tarde mais 20 minutos para o lanche 

completam os intervalos para a alimentação.

Consta na Resolução SE 77, de 29-11-2007 no artigo 3º  algumas  ideias  em 

relação  da Escola de  Tempo Integral.  O tempo de permanência do aluno dentro da 

escola aumenta significativamente, o horário de aulas dentro de sala não foge à 

regra  no Currículo  Extra.   Esse quadro  exemplifica  a  nova grade para aulas do 
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período da tarde, alunos do Ciclo I e principalmente os da 1ª série se deparam com 

uma rotina de horários que pode ser comparada a de um trabalhador que cumpre 40 

horas de trabalho semanal.

  
Quadro 3  Período da tarde para o Ciclo I

Quadro elaborado por esse pesquisador- Escritos e tabelas. Informações cedidas pela Diretoria de 
Ensino de Mauá. 

 I-  Carga  horária  semanal  de  45  (quarenta  e  cinco  )  aulas;   II-  Carga 
horária diária de 9 (nove) aulas, com duração de 50 (cinquenta) minutos 
cada;  III-  Jornada diária discente de 9 (nove )  horas,  com intervalo para 
almoço e com período de 20(vinte) minutos de recreio em cada turno. 

Componente Curricular Séries/ 
Aulas

Séries/
Aulas 

Séries/
Aulas

Séries/
Aulas

Disciplinas 1ª 2ª 3ª 4ª
Orientação Para Estudos e Pesquisa 2 2 2 2
Atividades de Linguagem e de Matemática
Hora da Leitura 3 3 3 3
Experiências Matemáticas 3 3 3 3
Língua Estrangeira Moderna – Inglês 1 1 1 1
Informática Educacional 2 2 2 2
Atividades Artísticas 
Teatro 3 3 3 3
Artes Visuais 
Música
Dança
Atividades de Participação Social
Saúde e Qualidade de Vida 3 3 3 3
Filosofia
Empreendedorismo Social
Atividades Esportivas e Motoras
Esporte 3 3 3 3
Ginástica
Jogo
Total das Oficinas Curriculares 20 20 20 20
Total Geral Semanal 45 45 45 45
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As séries que compõe o Ciclo II,  também completaram seu novo currículo 

com novas atividades no turno da tarde. Através do quadro é possível ter uma visão 

de como era a rotina dos alunos deste ciclo.

Currículo Básico 
Grade Curricular do Ciclo II

Quadro 4

Componente Curricular Séries/ 
Aulas

Séries/
Aulas 

Séries/
Aulas

Séries/
Aulas

Disciplinas 5ª 6ª 7ª 8ª

Língua Portuguesa 6 6 6 6
Educação Artística 2 2 2 2

História 3 3 3 3
Geografia 3 3 3 3
Matemática 5 5 5 5
Ciências físicas e Biológicas 4 4 4 4

Língua estrangeira moderna - Inglês 2 2 2 2
Ensino Religioso - - - 1

Educação Física 2 2 2 2
___________________________ _______ _______ ______ ______
Total 27 27 27 28
Quadro elaborado por esse pesquisador- Escritos e tabelas. Informações cedidas pela Diretoria de 
Ensino de Mauá.

Com a implantação do Projeto, a rotina dos alunos de 5ª à 8ª séries passou a 

ser a que aponta o quadro abaixo. Treze horas diárias a mais.

                                       
Currículo Extra

Oficinas curriculares do Ciclo II

  Quadro 5

Componente Curricular Séries/ 
Aulas

Séries/
Aulas 

Séries/
Aulas

Séries/
Aulas

Disciplinas 5ª 6ª 7ª 8ª
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Orientação Para Estudos e Pesquisa 1 1 1 1
Atividades de Linguagem e de Matemática
Hora da Leitura 2 2 2 2
Experiências Matemáticas 5 5 5 5
Língua Estrangeira Moderna – Inglês
Informática Educacional
Atividades Artísticas 
Teatro 3 3 3 3
Artes Visuais 
Música
Dança
Atividades de Participação Social
Saúde e Qualidade de Vida 4 4 4 4
Filosofia
Empreendedorismo Social
Atividades Esportivas e Motoras
Esporte 3 3 3 3
Ginástica
Jogo
Total das Oficinas Curriculares 18 18 18 17
Total Geral Semanal 45 45 45 45

  Quadro elaborado por esse pesquisador- Escritos e tabelas.   Informações cedidas pela Diretoria de 
Ensino de Mauá.

*Caso haja carga horária de Língua Estrangeira Moderna – Espanhol, quando inclusa , 
será de uma aula semanal.

2.4.1 Desafios para a implantação do projeto

Logo que foi implantado o projeto Escola de Tempo integral na Rede Estadual 

de São Paulo, muitos desafios surgiram e precisavam ser mais bem estudados e, 

principalmente, deveriam ser superados. Condições de trabalhos precárias, recursos 

humanos  e  materiais  em  situação  desfavorável,  dificuldades  em  relação  a 

organização do tempo  e espaço das atividades propostas, problemas em relação à 

formação inicial e continuada dos professores, que não sabiam exatamente sobre a 

essência do projeto. Todo o trabalho inicial era focado única e exclusivamente na 



54

criatividade e boa vontade do professor.  

2.4.2- Avaliação da Escola de Tempo Integra da Secretaria  da Educação do 
Estado de São Paulo em 2006.

Sem dúvida o projeto apresentava problemas, principalmente no período da 

tarde, com isso, reuniões e vários encontros entre gestores de uma mesma Diretoria 

de Ensino e até mesmo de Diretorias de ensino diferentes começaram a se tornar 

necessárias  na  busca  de  meios  para  melhor  desenvolver  os  trabalhos, 

principalmente das oficinas curriculares.

Como muitos professores foram contratados no inicio do ano letivo de 2006 e 

logo  em  seguida  tiveram  que  fazer  o  projeto  funcionar,  diversas  falhas  e 

desencontros de informações surgiram, com esse cenário o melhor a se fazer no 

momento era avaliar tudo o que havia acontecido no projeto até o momento. 

Em Julho de 2006, todas as Diretorias de Ensino Estaduais realizaram uma 

avaliação do projeto  de Escola em Tempo integral.  Visavam com isso debater  e 

elaborar estratégias para melhor desenvolver o programa nas escolas contempladas 

com o projeto.

O conteúdo desta avaliação foi dividido em aspectos positivos, dificuldades, 

diretrizes  para  melhoria  da  Escola  de  Tempo  Integral,  avanços  alcançados, 

dificuldades que persistem, alternativas de superação e ações que contribuem para 

a implementação do Projeto-avaliação da Diretoria de Ensino.

Seguem nos quadros abaixo os principais tópicos avaliados e debatidos.

Quadro 6

Aspectos positivos
1. Articulação do currículo básico com as oficinas curriculares nas escolas e nas 

Diretorias de ensino 
2. Organização e otimização de horários e espaços para as oficinas curriculares 
3. Envolvimento de pais e comunidade 
4. Parcerias com a comunidade
5. Ações de formação como horas de trabalho pedagógico coletivo, capacitação 
6. Inovações metodológicas
7. Entrosamento entre professores e alunos 
8. Troca de experiências bem- sucedidas entre as escolas
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9. Reformulação do plano de gestão e proposta pedagógica
10. Registro do processo de avaliação 
11. Ações de protagonismo juvenil 

Feita  em menos  de  seis  meses  de  aplicação  do  projeto,  essa  avaliação, 

mostrava que muitos aspectos positivos ainda não sofriam o desgaste de um ano 

letivo  completo.  Participação  de  pais  e  parceria  com  a  comunidade  se  deu 

principalmente  ao  fato  de  não se  conhecer  o  projeto  e,  consequentemente,  não 

saber como seus filhos iriam se portar durante um período mais longo dentro da 

escola. Através de conversas com supervisores de algumas Diretorias de Ensino, 

pode-se notar que a presença de comunidade escolar e família já não são mais tão 

constantes.

  
Quadro 7
Dificuldades

1. Perfil inadequado dos professores das oficinas curriculares 
2. Resistência de alguns segmentos da escola
3. Insuficiência de material pedagógico 
4. Estrutura física da escola
5. Ausência de integração entre o currículo básico e oficina curricular
6. Insatisfação de pais e alunos
7. Falta de assiduidade dos professores e alunos 
8. Dificuldades no desenvolvimento de atividades diversas 
9. Incompatibilidade de horário dos professores e o horário de hora de trabalho 

pedagógico coletivo
10.Falta de autonomia na organização da escola

Quanto ao perfil pretendido dos professores, o não alcance desse ponto não é 

exclusividade da escola de tempo integral, esse problema se deve principalmente a 

grande rotatividade de profissionais durante os anos. Devido a não efetivação da 

maioria do quadro de professores. 

Muitos  esperam  que  a  escola  pública  possa  dar  conta,  sozinha,  de 
problemas que jamais serão solucionados se pensados apenas na esfera da 
educação formal. A consequência dessa expectativa é a de colocar como 
tarefa  dos  educadores  da  escola  pública  a  resolução  do  enorme  déficit 
social e cultural, decorrente da desigualdade socioeconômica  às quais seus 
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alunos são submetidos.  Para muitos pais,  uma escola  de tempo integral 
pode gerar noção de servir apenas para “depositar” seu filho, enquanto eles 
trabalham, tirando-lhes, assim, o incomodo de ter buscá-los no intervalo de 
seu expediente de trabalho ou de alimentá-los durante o dia (PUCCI, 2005, 
p.79,80). 

Quadro 8

Diretrizes para melhoria da Escola de Tempo Integralmente
1. Necessidades de recurso humano com perfil adequado 
2. Aumento do número de funcionários 
3. Histórico escolar para a Escola de Tempo Integral
4. Adequação e ampliação dos espaços físicos 
5. Sala ambiente para as oficinas curriculares
6. Sala ambiente para a informática
7. Alteração da forma de atribuição de aulas para os professores
8. Aumento do número de horas de trabalho pedagógico coletivo
9. Autonomia  nas verbas
10.Professor coordenador exclusivo para a Escola de Tempo integral
11. Formação continuada dos professores

Se as escolas de tempo integral (ETIs) pretendem ser o embrião de uma 
verdadeira  proposta  de  currículo  diversificado,  será  necessário  atentar 
também  para  uma  organização  espaço-temporal  condizente  com  essa 
proposta,  aliando-a  ,assim,  ao  investimento  na  formação  continuada  de 
professores aptos a trabalhar  nessas condições,  caso  contrário  ,  as 
práticas  tenderão  a  igualar-se  àquelas  oferecidas  no  período  do  curso 
regular. (PUCCI, 2005. p.80).  

Nessa reunião, ainda falando das diretrizes para a melhoria das Escolas de 

Tempo integral,  os  professores  e  membros elencaram mais  alguns  itens  nessas 

diretrizes.

Quadro 9

Diretrizes para melhoria da Escola de Tempo Integral
1. Capacitação de funcionários para atender as especificidades  da escola 
2. Organização do horário das aulas 
3. Reorganização da matriz curricular

Nota-se através da avaliação que desde o início já existia a necessidade de 
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organização  de  horários  e  principalmente  a  reorganização  da  matriz  curricular. 

Esses elementos são citados desde a implantação do projeto.

Atualmente existem experiências isoladas em algumas cidades brasileiras. 
No último mês de agosto, 23 escolas de Porto Alegre(RS) completaram dois 
anos funcionamento em regime integral.(FERNANDES,2006,p.07)

Seguindo  o  sistema  de  avaliação  desta  reunião,  os  membros  envolvidos 

também sintetizaram mais dois conjuntos de analise do projeto.

Quadro 10

Avanços alcançados
1. Participação e interesse de alunos 
2. Acesso às novas tecnologias
3. Trabalho diversificado nas oficinas
4. Interesse pela arte 
5. Maior solicitação dos alunos
6. Trabalho coletivo
7. Melhora na disciplina

Vale  lembrar  que  a  questão  do  maior  controle  disciplinar  era  notada  em 

algumas aulas  especifica,  como artes  e  principalmente  nas  atividades  ligadas  a 

atividade física. Mais uma vez, mostrando que o desejo dos alunos era de mudar por 

completo o esquema de atividades no período da tarde.

Quadro 11

Dificuldades que persistem 
1. Participação e envolvimento dos pais 
2. Poucas horas de trabalho coletivo
3. Falta de funcionários
4. Falta de materiais pedagógicos
5. Espaços físicos inadequados 
6. Falta de articulação do currículo 
7. Horário de almoço 
8. Merenda repetitiva
9. Resistência do professor 

Quadros  do  2  ao 11,  elaborados  pelo  próprio  pesquisador,  utilizando  informações e  documentos 
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cedido pela Diretoria de Ensino de Mauá .

Interpretando os quadros,  é possível  constatar  que o número de aulas de 

educação física e artes é colocado de maneira secundária e que o espaço dado para 

que  o  aluno  possa  vivenciar  a  prática  de  atividades  físicas,  música,  danças  e 

interpretação  teatral,  por  exemplo,  é  proporcionalmente  cada vez  menor  em um 

universo de 45 horas semanais dentro da escola.  Nota-se também que além da 

ausência  de  um  número  maior  de  atividades  voltadas  para  o  corpo,  existe  um 

descontentamento em relação ao espaço físico. Façamos então mais uma reflexão. 

A Escola de Tempo Integral Paulista não se estruturou de maneira adequada para 

abrigar esse projeto, ou recebe mais alunos do que pode assistir?

2.4.3 Resolução SE-93, de 12-12-2008

Em 2008, visando ajustes no projeto Escola de Tempo Integral, a Secretária 

da  Educação  do  Estado  de  São  Paulo,  considerando  as  necessidades  de  uma 

reorganização curricular, torna eletiva algumas disciplinas das oficinas de atividades.

Tornaram-se opcionais as disciplinas de orientação para estudos e pesquisa, 

Língua Estrangeira Moderna - Inglês e Saúde e Qualidade de Vida. Através dessa 

Resolução as escolas puderam elaborar melhor seus horários e com isso aumentar 

o apoio aos professores, através de reuniões que se dão nos horários de dispensa 

dos discentes.

Artigo 2º- na reorganização das matrizes curriculares do Ensino Fundamental, 

são oferecidas  alternativas  de  carga horária  a  serem dedicadas pela  direção da 

escola, obedecidos nos termos do artigo 3º da presente resolução. 

§  1º-  Nas  séries/anos  iniciais,  poderá  ser  adotada  uma  das 
seguintes alternativas:
1.  Carga  horária  mínima  semanal  de  37  aulas  semanais  assim  

distribuídas:
a) 25 aulas semanais, destinados ao ensino do currículo básico, e 
b)  12  aulas  semanais,  destinadas  ao  desenvolvimento  das  seguintes 
Oficinas  Curriculares,  consideradas  obrigatórias:  Hora  da  Leitura, 
Experiências Matemáticas, Atividades Artísticas, Atividades Esportivas 
Motoras e Informática Educacional.

Nas  séries  finais  é  cobrada  uma  carga  horária  mínima  de  39  horas  por 

semana, sendo 27 aulas semanais para o ensino regular e 12 aulas semanais para o 

desenvolvimento das oficinas, hora da leitura, experiências matemáticas, atividades 
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artísticas,  atividades  esportivo-motoras  e  informática  educacional.  Com  isso 

tornando  opcional,  Orientação  para  Estudos  e  Pesquisa,  Língua  Estrangeira 

Moderna, Espanhol, Saúde e Qualidade de Vida.

A mudança na grade curricular ficou então por conta do diretor  perante a 

aprovação das alterações através da anuência da equipe gestora e da comunidade 

local.

O Brasil importa conceitos de ensino integral, mas não deixa de sobrecarregar 

sua proposta de disciplinas que atingem à falta de interesse dos alunos. Talvez o 

grande  diferencial  do  Projeto  Estadual  Paulista  estivesse  na  maior  liberdade  de 

escolhas  de  disciplinas  dos  discentes  em  seu  contra  turno  ou  até  mesmo  se 

revelando de uma maneira mais prática em suas atividades. Repetir o currículo só 

torna a escola um lugar mais distante de prazer para o aluno. Como grande parte 

dos colégios da Rede não foi  contemplada com o projeto.  É válido lembrar  que 

muitas mudanças ainda podem ser feitas e,  com isso,  atingir  um sucesso maior 

perante aos maiores interessados, os alunos. 

No  conceito  da  escola  integral,  existente  com  diferentes  variações  em 
países  Europeus  e  Norte-Americanos,  cabe-se  a  educação  com  um 
princípio estrutural enriquecido, do ponto de vista, em que se busca  mais 
espaço para atividades práticas, interdisciplinares ou calcadas  em  temas 
transversais,  com  carga  horária  maior  para  determinadas  disciplinas 
básicas,  além  da  consolidação  de  novos  componente  que,  juntos, 
colaboram para o maior tempo de permanência do aluno no espaço escolar 
(PUCCI, 2005. p.76).

Muitos estudos e artigos foram feitos no ano de 2005, pois a proposta da 

escola de tempo integral foi lançada como um tornado, e uma especulação muito 

grande pairou no ar. Como poderiam dar início a um projeto tão complexo em tão 

pouco tempo? Mesmo se tratando inicialmente de um número pequeno de unidades 

que  receberiam  o  programa  (514),  dúvidas  incomodavam  até  mesmo  os  mais 

otimistas, perguntas sobre infra-estrutura, alimentação e contratação de funcionários 

apareceram. 

O  que  se  viu  foi  mais  um projeto  lançado  de  maneira  apressada  e  sem 

suficiente planejamento, mesmo assim, graças à boa vontade de muitos envolvidos, 

como professores, funcionários e até mesmo de alguns alunos, o projeto saiu do 

papel  e  vem até  hoje  sendo  colocado  em prática,  pouco  se  avançou  em infra-

estrutura e teor pedagógico. Pois não podemos esquecer que a escola integral não 
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está desvinculada da regular, que por sua vez já têm em sua estrutura problemas 

que estão longe de serem solucionados. Com isso, a escola de tempo integral já é 

uma realidade, só falta educar integralmente.

Capítulo III

3.1 A Educação Física na Escola de Tempo Integral. 

Considerada uma das oficinas fundamentais para o sucesso do projeto o eixo 

atividades esportivas motoras, com a finalidade de contextualizar o entendimento da 

Educação Física como área do conhecimento, dotada de um saber científico, mas 

que  também  deve  ser  envolvida  num  enfoque  prático  (DIRETRIZES  GEARAIS, 

AEM, 2006). 

Pensando-se numa escola de período integral em que os alunos passarão 
nove  horas  diárias,  pode-se  vislumbrar  a  atuação  de  um  ou  mais 
profissionais de Educação Física que desenvolvam trabalhos diferenciados 
dentro de uma grade curricular que contemple, além de um currículo básico 
com  uma  base  nacional  comum  e  parte  diversificada,  as  oficinas 
pedagógicas (DIRETRIZES GERAIS AEM, 2006, p.62).  

   
         Para dar início a esse capítulo é necessário desde os primeiros escritos frisar 

que o caráter prático deve ser priorizado nas oficinas curriculares motoras e que, 

nesse  caso,  a  sistematização  das  aulas  sendo  mais  bem  distribuída  durante  a 

semana, sendo este um ponto a ser levado com seriedade e relevância. 

As  oficinas  em questão  deverão  ter  cunho  prático.  A prática,  tal  e  qual 
acontecem durante um componente curricular, representa o laboratório de 
experiências motoras pelo qual o aluno deverá vivenciar diversas categorias 
da cultura de movimento, ou seja, é preciso que o aluno experimente uma 
série  de  situações  nas  quais  o  aumento  gradativo  de  dificuldades  nas 
atividades  solicite  a  resolução  de  problemas  favorecendo  assim  o 
aprendizado do movimento, com dicas para execução, em outra situação. 
(DIRETRIZES GERAIS. AEM, 2006.p.63) 

       Contar com cinco aulas semanais de Educação Física pode parecer um número 

bastante elevado, porém, se equivocadamente distribuídas, se tornam só mais uma 

disciplina que ocupará um punhado grande de dois dias da semana do aluno e nada 

mais.

Trocando em miúdos,  apesar  de haver  um entendimento geral  quanto  à 

importância das atividades físicas na educação das crianças, essa disciplina 
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é ainda objeto de um descaso muito grande. (FREIRE, 1994, p.218)

A prática de atividades físicas dentro da escola de tempo integral pode ser 

melhor remanejada, um leque de aulas durante a semana pode se tornar real, desde 

que algumas mudanças, como o sistema de atribuição de aulas para os professores, 

seja redimensionado.

 
Com duas aulas do componente curricular acrescidas de mais três aulas 
das  oficinas  curriculares,  esse  profissional  poderá  informar  e 
instrumentalizar  seu  aluno  para  ser  um praticante  regular  de  atividades 
físicas, respeitadas suas características, porém com as possibilidades de 
êxito  na  tarefa  graças  ao  aumento  do  repertório  motor.  (DIRETRIZES 
GERAIS. AEM, 2006, p.68)  

3.1.1 Atividades Esportivas Motoras

Um dos principais objetivos dessa oficina é oferecer um conteúdo prático aos 

seus alunos. Também cabe a mesma abordar os temas trabalhados na disciplina de 

educação física no primeiro turno de aulas e promover o trabalho interdisciplinar.

'A sistematização,  já  realizada  durante  a  aula  do  componente  curricular, 
representa  o  momento  de  manifestações  da  aprendizagem  do  saber 
escolarizado  em diferentes  linguagens:  a  corporal,  a  oral,  a  escrita  e  a 
iconográfica. Com o uso dessas linguagens o aprendizado é exteriorizado 
em  diferentes  formas  de  registro.  Essas  formas  de  registro  podem  ser 
verificadas na expressão corporal, no registro das linguagens  oral e escrita 
e também na figurativa, com desenhos e imagens. Assim, pretende-se que 
tanto  na  aula  de  Educação  Física  quanto  nas  oficinas  curriculares  de 
“Atividades Esportivas e Motoras” promova-se a leitura e escrita de mundo a 
partir da ótica motora (DIRETRIZES GERAIS. AEM, 2006, p.67).

Também é de responsabilidade das oficinas de atividades motoras, trabalhar 

com cinco categorias da cultura do movimento e que se encontram nos Parâmetros 

Curriculares  Nacionais,  compõe  essa  categorias,  conhecimento  sobre  o  corpo, 

esportes, jogos, lutas e ginásticas e atividades rítmicas e expressivas (DIRETRIZES 

GERAIS, 2006).

Faz-se necessário desvelar, a priori, que a nomenclatura “oficinas esportivas 
e motoras” engloba as representações que a sociedade apresenta para a 
Educação Física e para o Esporte, apresentando, no entanto, um caráter 
mais  abrangente  ao  atrelar  o  aspecto  motor  com  outras  categorias  da 
cultura histórica construída. (DIRETRIZES GERAIS. AEM, 2006, p.63-64)

 

Nota-se  em  alguns  trechos  das  diretrizes  voltadas  para  as  atividades 
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esportivas motoras a preocupação em proporcionar ao aluno um período maior de 

atividades práticas e regulares no plano da atividade física. Mas nem sempre isso é 

possível,  já  que,  em  alguns  casos,  determinadas  escolas  não  oferecem  nem  o 

básico para a realização das aulas,  como materiais,  quadras e espaços amplos, 

menos ainda o encontro de mais de uma classe e a formação de um espaço de 

socialização rico em possibilidades.

Contudo, um dos papéis da escola é proporcionar o esclarecimento  e  o 
entendimento da área e das diversas categorias da Cultura de Movimento, 
como também propiciar o acesso à prática regular e benéfica em cada uma 
delas (DIRETRIZES GERAIS. AEM, 2006, p.64)

Objetiva-se através das oficinas de atividades esportivas e motoras fazer com 

que o aluno ao final do ensino fundamental seja capaz de desenvolver as seguintes 

atividades:

Quadro 12
Nº Objetivos Exemplos de 

aplicabilidade
1 Participar de atividades motoras variadas, respeitando seus próprios 

limites e dos demais membros da sociedade
Jogos coletivos ou 
trabalho em 
equipe.

2 Potencializar sua estrutura motora para aquisição de habilidades motoras 
e o desenvolvimento das capacidades físicas e neuromotoras, para agir 
no meio ambiente

Entender e cuidar 
do corpo.

3 Agir conscientemente na relação dialética existente entre o movimento 
humano e o meio ambiente - causa e efeito

Malefícios de ma 
vida sedentária

4 Utilizar o movimento humano para interação com outras pessoas e 
comunicação social

Outras formas de 
se comunicar-
corpo e movimento

5 Solucionar problemas de ordem motora em diferentes contextos Busca por recursos 
e novos 
movimentos

6 Ampliar o próprio repertório motor Desenvolver 
movimentos mais 
elaborados 

7 Criar o hábito da prática de atividade física regular na vida cotidiana Entender melhor o 
organismo humano 
e cuidados para 
uma vida saudável 
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8 Reconhecer as possibilidades de ação motora com qualidade nas 
situações de lazer, trabalho e outras atividades cotidianas 

Busca de 
movimentos 
precisos e bem 
elaborados

9 Reverter o quadro de sedentarismo e das doenças dele decorrentes ao 
longo da vida

Saúde a médio e 
longo prazo

10 Elaborar projetos de qualidade de vida que contemplem a prática regular 
de atividade física, para si e para os membros de sua convivência 

Gerar 
possibilidades de 
práticas saudáveis 
com todos de seu 
convívio 

Quadro  elaborado  pelo  próprio  pesquisador,  utilizando  informações  e  documentos  cedidos  pela 
Diretoria de Ensino de Mauá-SP.

O professor das Oficinas deve concentrar seu trabalho em alguns elementos 

da cultura do movimento como: esporte, ginástica, jogo e qualidade de vida. Com 

isso,  acredita-se  que  dessa  forma  possa  existir  uma  ligação  entre  conteúdos 

aplicados no período regular e com os das Oficinas.

É importante lembrar que existe uma grande discussão de onde a dança deve 

estar, em se tratando de uma estrutura temática, na disciplina de educação física ou 

em artes. Por esse motivo, destaco que ambas devam trabalhar esse segmento de 

uma forma rica, porém, é válido acreditar que as artes possam trabalhar a dança de 

uma forma mais ampla. Cumpre salientar ainda que a necessidade da dança dentro 

do ensino da ginástica.

Outro ponto  a ser  esclarecido refere-se ao fato de que as diferenciadas 
situações de atividades esportivas e motoras das oficinas curriculares não 
desconsideram  as  categorias  de  dança  e  do  exercício,  que  foram 
englobadas nas demais (Ginástica, jogo e esporte). Justifica-se esse fato 
pelo dado de a dança ser abarcada nos Parâmetros Curriculares Nacionais 
para  o  ensino  de  Arte  e  o  exercício  ser  uma  categoria  que  muitos 
especialistas  da  área  confundem com a própria  ginástica.  (DIRETRIZES 
GERAIS. AEM, 2006, p.64)  

Quadro 13- Princípios metodológicos

Esporte Ginástica Jogo Qualidade de vida
Poderão ser 

oferecidas práticas 
motoras de caráter 

esportivo, sem 
terem, o aspecto de 

Compor atividades 
motoras a serem 

desenvolvidas 
ritmicamente  

Situações motoras 
de manifestações 

lúdicas, prazerosas, 
identificadas 

socialmente com 

Práticas com a 
finalidade de 

condicionamento 
físico e saúde
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rendimento. caráter de livre 
escolha do aluno e 

sua realidade
Quadro  elaborado  por  esse  pesquisador  através  de  dados  coletados  nas  Diretrizes  Gerais  das 
Oficinas Esportivas Motoras. Cedida pela Diretoria de Ensino de Mauá-SP

Desde  2008  o  Estado  vem empregando  o  uso  de cadernos  para  orientar 

professores e alunos do Ciclo II. Esses cadernos são distribuídos bimestralmente e 

tem por intuito padronizar e unificar o currículo Estadual. Tal material traz para os 

docentes  um cronograma de  aulas  e  um tempo estimado  para  a  aplicação dos 

conteúdos; já o caderno do aluno apresenta as atividades que serão realizadas e 

conta com exercícios teóricos, é rico em ilustrações e atividades em grupo. Com 

essa medida, acredita-se que mesmo o aluno sendo transferido para outra escola 

Pública  Estadual,  ele  terá  condições  de  seguir  o  padrão  pedagógico  sem  ser 

prejudicado. 

Esse quadro abaixo mostra melhor o que é feito no currículo de educação 

física no período da manhã e o tempo estimado para o trabalho teórico e prático nas 

oficinas curriculares no período da tarde.

Quadro 14 Grade curricular de Educação Física Ciclos I e II - ETI 

Manhã
1ª Série

      

Manhã
2ª Série

Manhã
3ª Série

Manhã
4ª Série

Manhã
5ª Série

Manhã
6ª Série

Manhã
7ª Série

Manhã 8ª 
Série

Conteúdos 
básicos

Conteúdos 
básicos

Conteúdos 
básicos

Conteúdos 
básicos

Conteúdos 
básicos

Conteúdos 
básicos

Conteúdos 
básicos

Conteúdos 
básicos

Manipula
ção

Locomoção 
Equilibro

Manipula
ção

Locomoção
Equilíbrio

Equilíbrio/
Locomoção
Exercícios 
avançados

Equilíbrio/
Locomoção
Exercícios
avançados 

Jogos Esporte Esporte Luta

Noção 
espacial

Noção 
espacial

Noção 
espacial

Noção 
espacial

Organismo 
humano, 

movimento e 
saúde

Atividade 
rítmica

Organismo 
humano, 

movimento e 
saúde

Atividade 
rítmica

Jogos 
cooperativos 

e pré 
desportivos

Jogos 
cooperativos 

e pré 
desportivos

Jogos 
cooperativos 

e pré 
desportivos

Jogos 
cooperativos 

e pré 
desportivos

Atividade 
rítmica 

Ginástica

Luta

Ginástica

Luta

Esporte

Oficina  de 
A.E.M

Oficina  de 
A.E.M

Oficina  de 
A.E.M

Oficina  de 
A.E.M

Oficina  de 
A.E.M

Oficina  de 
A.E.M

Oficina  de 
A.E.M

Oficina  de 
A.E.M
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Prática 90% a 95% Problematização(retomada do saber socializado)
5% (pode ser realizada apenas no início da atividade)
Sistematização da aprendizagem 1% a 5% *

Período da manhã: 7:00 às 11:30h
Almoço: 11:30 às 12:30h
Oficinas Curriculares: 12:30 às 16:10h

Quadro elaborado por este pesquisador através de dados coletados na Proposta Curriculares do Estado de São 
Paulo e do caderno de Diretrizes Gerais da Escola de Tempo  Integral(ETI)

O  currículo  de  Educação  Física  no  período  da  manhã  é  composto  pelas 

seguintes atividades:  na quinta série,  o tema Jogos e Esporte deve trabalhar ao 

longo do ano: jogos populares, jogos cooperativos, jogos pré desportivos, esportes 

coletivos com regras gerais como ataque, defesa e circulação de bola. Seguindo o 

tema Organismo  Humano,  Movimento  e  Saúde,  o  aluno  vivenciará  capacidades 

físicas, postura, aparelho locomotor e seus sistemas e noções gerais sobre ritmo. E 

para  finalizar,  o  tema  Esporte  traz  como  objetivo  fazer  com  que  o  aluno  viva 

experiências com modalidades coletivas como handebol e voleibol, fazendo com que 

o  aluno  aprenda  princípios  técnicos  e  táticos,  principais  regras  e  o  processo 

histórico.

Os conteúdos temáticos da sexta série são compostos por Esporte que tem 

como objetivo levar ao aluno a vivenciar modalidades individuais como atletismo, 

ginástica artística e rítmica e modalidades coletivas como vôlei e basquete. Já no 

tema Atividade Rítmica, o discente aprenderá sobre manifestações e representação 

da cultura nacional.  Em Organismo Humano, Movimento e Saúde, os educandos 

farão análises de capacidades físicas aplicadas em esportes coletivos; em Ginástica 

os  mesmos  viverão  experiências  na  ginástica  geral,  vendo  seus  fundamentos  e 

processo histórico dos métodos ginásticos clássicos e a ginástica contemporânea. 

Por fim, o tema que se torna um diferencial nessa nova proposta é o voltado às 

Lutas.  Compete  a  esse  tema  abordar  os  princípios  de  confronto  e  oposição, 

classificação e organização, e ainda a questão da violência. 

Na sétima série,  os temas vivenciados começam pelo Esporte que aborda 

modalidades  individuais  como  o  atletismo,  abordando  corridas,  arremessos  e 

lançamentos, possibilitando que o aluno faça análises dos princípios técnicos, táticos 

e  principais  regras.  O tema Luta  na  sétima série  visita  modalidades como judô, 

Karatê,  taekwondo  e  boxe,  isso  permite  ao  discente  viver  princípios  técnicos  e 

táticos,  principais  regras  e  processo  histórico.  Já  em  Organismo  Humano, 
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Movimento e Saúde, as capacidades físicas são trabalhadas em suas aplicações no 

atletismo e luta, também princípios e efeitos do treinamento físico, implicações na 

obesidade  e  no  emagrecimento  e  substâncias  proibidas  como,  doping  e 

anabolizantes. Por fim, o tema Ginástica deve trabalha práticas contemporâneas de 

ginástica aeróbica, ginástica localizada e outras.

 No último ano do Ciclo II, os alunos da oitava série terão os temas Esporte, 

Luta e Atividade Rítmica. Em Esporte, o discente tem a oportunidade de conhecer 

esportes populares de outros países como rugby,  beiseboll,  bedminton,  frisbee e 

outros.  Em Atividades Rítmicas, manifestações locais ligadas à cultura jovem, as 

manifestações rítmicas de diferentes grupos socioculturais e manifestações ligadas 

à cultura jovem. Para encerrar os conteúdos dados, no tema Lutas o aluno fará um 

passeio  à  cultura  da  capoeira,  vendo-a  como  jogo  e  esporte,  entendendo  seu 

princípios técnicos e táticos e processo histórico. 

Cabe ao professor das oficinas, através desses temas, encontrar e elaborar 

atividades,  principalmente  práticas,  para  que  se  dê  seqüência  ao  currículo 

executado no período da manhã (PROPOSTA CURRÍCULAR, 2008).

Segundo o texto das Diretrizes Gerais, os procedimentos metodológicos do 

Esporte  salientam que a  prática  deve  favorecer  o  acesso e  a  permanência  dos 

alunos, respeitadas as características e limitações pessoais de cada indivíduo. Esse 

tema (esporte) pode ser contemplado em atividades coletivas e individuais, através 

das modalidades oferecidas a cada série. Já a Ginástica pode oferecer atividades, 

como cirandas,  cantigas,  danças  folclóricas  e  danças  educacionais,  oriundas  do 

currículo de formação do professor de Educação Física. O Jogo visa principalmente 

à construção de regras. Finalizando, a Qualidade de Vida deve se direcionar para o 

condicionamento físico e a importância de uma vida saudável. Com isso, é possível 

ter uma visualização dos procedimentos metodológicos das Atividades Esportivas e 

Motoras (DIRETRIZES GERAIS. AEM, 2006).

  
Por fim, recomenda-se que, para o desenvolvimento do trabalho em cada 
unidade  escolar,  sejam  respeitadas  as  características,  interesses  e 
necessidades  da  comunidade  escolar  e  do  desenvolvimento  cognitivo, 
motor, afetivo e social dos alunos. (DIRETRIZES GERAIS. AEM, 2006. p.67)

3.2 O projeto que temos ao projeto que queremos 

É necessário  citar  que  logo  no  início  do  ano,  em muitos  casos,  um dos 
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principais objetivos das oficinas de atividades esportivas motoras se perde, pois nem 

sempre é possível um encontro constante dos professores de educação física, uma 

vez que, na maioria das vezes, um professor é responsável pelas aulas regulares e 

outro fica com as turmas no período da tarde, ou melhor, nos horários das oficinas.

As informações adquiridas e os conhecimentos construídos durante a aula 
de educação física do Currículo Básico devem favorecer a manifestação da 
prática  durante  as  oficinas.  Dessa  maneira,  as  experiências  motoras 
iniciadas durante o desenvolvimento do componente curricular  encontram 
espaço  fértil  nas  oficinas  para  a  concretização  da  atividade  física. 
( DIRETRIES GERAIS.AEM,p.63)

Sem dúvida, ligar os conteúdos aplicados pela manhã com as oficinas 

no contra turno é algo que poderia de fato transformar e acrescentar cada vez mais o 

desenvolvimento  pedagógico  do  aluno  de  diversas  maneiras,  como  no 

desenvolvimento  motor,  melhor  assimilação  dos  conteúdos  aplicados  e 

principalmente uma extensão de práticas de atividades físicas ao longo do dia. 

O que realmente chama atenção no projeto original é o espaço dado para as 

sistematizações ou práticas de atividades. Diferentemente das aulas no período da 

manhã, a estruturação e aplicação dessas aulas deve ter em sua base a prática 

como seu foco principal. Mas nem sempre o professor consegue executar esse foco 

prático, muitos fatores influenciam as aulas de educação física como infra estrutura 

precária, o tempo e até mesmo a falta de materiais adequados para uma realização 

de atividades adequadas.

Considerando-se  as  oficinas  de  “Atividades  Esportivas  e  Motoras”  como 
momentos  curriculares,  a  CENP  propõe,  para  o  seu  desenvolvimento, 
momentos similares aos das aulas regulares de Educação Física, dentro da 
seguinte metodologia sugerida, prática, problematização e sistematização. 
Todavia,  o  enfoque  das  oficinas  deve  ser  o  procedimental  (90%). 
(DIRETRIZES GERAIS- A.E.M,2006,p.67).

Partindo do ponto de uma complicação inicial, a falta de comunicação entre 

os docentes, podemos crer na existencial parcial de uma pequena falha na estrutura 

idealizada do projeto. É possível de fato integrar os trabalhos dos períodos distintos 

da grade curricular, desde que de uma maneira clara e objetiva seja feita a atribuição 

de aulas e que se dê prioridade ao acúmulo de aulas para um só professor nos dois 

períodos, ou até mesmo contribuindo com mais horas de trabalho pedagógico com o 

grupo de professores.
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Deixar de lado detalhes importantes como este, com o tempo torna inviável o 

reparo, pois pequenos erros geralmente se acumulam e se tornam grandes com o 

passar dos anos. Acreditar que o esquema de trabalho da Escola de Tempo Integral 

deva ser diferenciado da escola regular já é um grande passo rumo ao projeto ideal 

para a realidade que vivemos. A qualificação dos professores das oficinas deve ser 

intensa e o período de permanência do professor deve ser prolongado para que um 

trabalho sólido e contínuo possa ser realizado.   

3.2.1 Professor de educação física nas oficinas: perfil pretendido

Como citamos no primeiro capítulo desta dissertação, é necessário pensar em 

uma melhor formação dos professores. Talvez somente a graduação não complete o 

as necessidades para que o profissional possa conduzir suas aulas, ou, colocando 

em termos mais justos, a graduação com a qualidade que atualmente se encontra.  

Visando um projeto tão grandioso e que tem como principal objetivo oferecer 

educação  integral,  é  preciso  que  professor  seja  submetido  as  mais  diversas 

possibilidades de ampliação de seus conhecimentos, tanto práticos como teóricos.

Para delinear o perfil do profissional candidato a desenvolver as oficinas de 
“Atividades Esportivas e Motoras” é preciso refletir a respeito da formação 
inicial  e continuada, ou seja,  do preparo desse professor,  com vistas ao 
entendimento da Educação Física enquanto uma área do conhecimento que 
atua com a intervenção prática,  seja no campo do bacharelado,  seja  no 
campo da licenciatura. Assim, o profissional deverá atuar como licenciado 
em situações distintas do currículo escolar, preocupado com a socialização 
do saber escolar que compete à Educação Física. (DIRETRIZES GERAIS, 
2006, p. 68).  

Segundo as Diretrizes Gerais, o professor de educação física deve atuar em 

suas  oficinas  como  um  mediador  do  conhecimento  e  como  um  professor 

pesquisador  da  própria  intervenção  prática.  Acredita-se  que  com duas  aulas  do 

componente curricular somadas às três aulas das oficinas motoras, seja possível 

que o profissional possa informar e instrumentalizar seu aluno para que seja um 

praticante regular de atividades físicas. Mas é possível desenvolver tantas coisas em 

250 minutos semanais e divididos em 45 horas por semana? Se as oficinas visam 

prática, o tempo deve ser maior para que a mesma possa ser realizada de forma 

satisfatória e eficaz. Talvez uma melhor distribuição das aulas de educação física 

possa ser o inicio de uma prática mais precisa.
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Nas diversas atividades oferecidas nas oficinas curriculares, o profissional 
da área deverá ter como foco de trabalho o desenvolvimento da melhoria do 
aspecto  motor  e  o  contato  com a prática  regular  de diversas  atividades 
físicas. Os conhecimentos construídos no período inverso, o das aulas do 
componente  curricular,  podem  configurar-se  como  informações  a  serem 
utilizadas pelos alunos nas oficinas, como recursos de seleção de prática e 
de êxito no desenvolvimento das atividades. (DIRETRIZES GERAIS. AEM, 
2006. p.65)

3.3 Estrutura e Atribuição de aulas para os docentes 

Como já citado anteriormente, a estrutura de atribuições de aulas se torna um 

dos principais entraves logo no inicio do ano letivo. Claro que esse problema não é 

uma exclusividade das oficinas curriculares motoras e nem mesmo dos professores 

de educação física.

Antes da implantação de qualquer programa ou projeto, é necessário pensar, 

planejar e elaborar toda a estrutura necessária para que o planejado tenha o mínimo 

de êxito desejado. Nosso país é adepto de “bons projetos mal planejados”. Muitos 

deste  elaborados  e  executados  de  maneira  apressada  e  visando  benefícios 

eleitoreiros.

 
Embora a discussão seja antiga,  a educação integral  enfrenta  os velhos 
problemas  brasileiros,  como  as  desigualdades  extremas  entre  os 
municípios. A falta de preparo das escolas tanto em relação ao  espaço 
físico quanto à capacitação de pessoal, é outro obstáculo para o avanço. (O 
ESTADO DE SÃO PAULO, 2010, p. 15)

O modo como é  feita  à  atribuição de aulas  no  início  do  ano letivo,  pode 

prejudicar o desenvolvimento dos trabalhos que visam à união dos temas dados 

pelas  aulas  da  grade  curricular  e  as  das  oficinas.  Isso  porque  nem  sempre  o 

professor  que  ministra  as  aulas  regulares  é  o  mesmo  que  conduz  as  oficinas 

curriculares motoras no período da tarde. 

Sem contar  que muitas  vezes  um professor  não consegue  completar  sua 

jornada em uma só unidade escolar, tendo em alguns casos que trabalhar em duas 

ou até mais escolas. Desta forma, acaba inviabilizando uma integração maior com 

os demais professores de sua área, já que a proposta do projeto Escola de Tempo 

Integral visa total compartilhamento de informações entre os professores em relação 

ao rendimento dos educandos.
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3.3.1 Estrutura Geral para o ensino de Educação Física

Apesar do incomensurável volume de recursos investidos em políticas de 

expansão e aprimoramento da Educação Básica, ainda temos sérios déficits 

de atendimento neste nível de ensino, em particular na Educação Infantil e 

no Ensino Médio (Idem, 2007). Boa parte da infra-estrutura da rede escolar 

é precária. (VIEIRA, 2008, p.47)

Devemos  pensar  em  estrutura  como  um  conjunto  de  elementos  não  só 

físicos, mas também materiais e pedagógicos. Portanto, a Escola de Tempo Integral 

não pode pensar separadamente em processos pedagógicos ou em estrutura física, 

o pensamento deve englobar todos os temas que formam uma escola que oferece 

ensino e qualidade de vida.  A Estrutura Geral das escolas Estaduais de São Paulo 

apresenta  instalações  antigas,  salas  muitas  vezes  superlotadas  e  com  pouca 

ventilação, carteiras mal conservadas e iluminação inadequada. Mas para se fazer 

uma escola integral, além de todos esses pontos, uma área de extrema importância 

deve ser minimamente planejada. A quadra poliesportiva deve oferecer condições 

mínimas para um sistema de aprendizagem compensador. O modo de se planejar 

projetos  deve  ser  mudado,  atender  alunos  em  condições  precárias,  certamente 

acarretará em um ensino incompleto.

O primeiro indicador a ser apreciado refere-se ao tamanho das escolas. É 

oportuno observar que unidades muito pequenas costumam ter pouca ou 

nenhuma  infra-estrutura  para  oferecer  ensino  de  qualidade  para  seus 

alunos. Nas regiões mais pobres, sobretudo nas áreas rurais, o que mostra 

a precariedade das condições de estrutura e funcionamento no país, em 

particular no Ensino Fundamental.(VIEIRA,2008,p.150) 

Segundo  Gomes,  a  Carta  Internacional  da  Educação  Física  e  Desporto 

adotada pela Conferência Geral da UNESCO em 1978 propõe que:

• todo ser humano tem o direito fundamental  de acesso a educação 
física  e  ao  desporto.  A  liberdade  de  desenvolver  capacidades  físicas, 
intelectuais  e  morais  por  meio  da  educação  física  e  desporto  deve  ser 
garantida tanto no âmbito do sistema educacional quanto em outras áreas 
da vida social;
• todos  devem ter  plenas  oportunidades,   segundo   suas  tradições 
nacionais,  de  praticar  educação  física  e  desporto,  sendo  provida 
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oportunidades especiais para jovens, crianças em idade pré-escolar , idosos 
e portadores de necessidades especiais;
• a educação física, estabelecendo relações com outros componentes 
curriculares,  deve  desenvolver  capacidades,  força  de  vontade  e  auto 
disciplina  de  cada  ser  humano  como  membro  integrado  da  sociedade, 
atendendo às  suas  exigências  e  características  pessoais,  bem como às 
condições de cada país :
• pessoal  capacitado,  instalações  e  equipamentos  suficientes  devem 
ser assegurados para a participação segura tanto na escola quanto fora da 
escola;
• o desporto em geral deve ser protegido contra qualquer abuso. Os 
perigos da violência, doping e excessos comerciais atentam contra os seus 
valores morais, imagem e prestigio, pervertendo a sua natureza e alterando 
as suas funções educativas e de promoção da saúde.

Por esse motivo, a Educação Física não pode e não deve ser encarada como 

uma disciplina secundária. Visar o bem estar físico não é um luxo e sim uma medida 

de prevenção de doenças e saúde pública.  Até que ponto  os responsáveis  pelo 

controle das políticas educacionais se omitiram diante deste fato? Não basta sediar 

Copa do Mundo e Jogos Olímpicos; se não houver investimento na base tudo isso, 

torna-se apenas uma miragem para poucos. 

3.3.2 - O lazer nas Oficinas Curriculares de Atividades Esportivas e Motoras.

Podemos  vislumbrar  o  lazer  como  um  ponto  a  ser  cogitado  nas  oficinas 

curriculares de Atividades Esportivas e Motoras, pois se considerarmos que estas 

oficinas devem dar continuidade a temas já trabalhados em outro período, o turno da 

tarde nada mais é  que uma continuidade pedagógica e massificante na vida do 

aluno. Então, por que não permitir que as oficinas tenham uma forma mais lúdica? 

Tanto Artes como Educação Física têm plenas condições de permitir ao aluno um 

vivenciar prático e mais prazeroso no enfoque do lazer. 

A atividade lúdica não é como as outras atividades chamadas “sérias” da 

escola;  a  criança  se  empenha  em realizá-la  pelo  prazer  que  obtém, 

mesmo  que  isso  demande  esforço  e  até  mesmo  algum  sofrimento 

(FREIRE, 1994, p.87).

Talvez  ai  esteja  uma solução simples e digna para  que o  Ensino  Integral 

possa educar integralmente. Pois, afinal de contas, criança precisa brincar. Através 

da brincadeira ela cria, percebe e constrói seu mundo.
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 Por  onde poderíamos começar,  senão pelo conhecimento que a própria  

 criança possui ao entrar na escola? Não é isso o que dizem a respeito da 

 alfabetização Emilia Ferreiro e Ana Teberosky, autoras que conquistaram a 

 admiração de tanta gente? O que se vê, na maioria das vezes, é uma quase 

 total desconsideração por parte da escola, do conhecimento que toda criança 

 com certeza possui, independentemente da escola. Ora, se quanto à leitura e 

 à escrita a criança chega às instituições de ensino com um considerável  

 conhecimento, que dirá das atividades corporais? (FREIRE, 2005, p.112).

Como coloca Gomez sobre a Carta Internacional de Educação para o Lazer 

(1978), que situa o lazer como direito humano básico, no que se refere à educação, 

esse documento destaca: 

• A educação para o lazer desempenha papel importante na diminuição 
de diferenças das condições de lazer  e na garantia de igualdade de 
oportunidades e recursos. 

• A meta da educação para o lazer é ajudar estudantes alcançarem uma 
qualidade  de  vida  desejável  pelo  lazer.  Isso  pode  ser  obtido  pelo 
desenvolvimento  e  promoção  de  valores,  atitudes,  conhecimentos  e 
aptidões de lazer por meio do desenvolvimento pessoal , social, físico, 
emocional e intelectual.

• Entre  as  metas  de  ensino  de  lazer  na  comunidade,  salienta-se  o 
desenvolvimento  da  capacidade  individual  e  grupal  de  melhorar  a 
qualidade  de  vida  por  meio  do  lazer  e  ampliar  a  organização  auto 
gerida,  e  o  trabalho  com os  grupos  comunitários  para  minimizar  as 
barreiras e aperfeiçoar o acesso a serviços de lazer e a promoção do 
aprendizado durante todo o ciclo da vida humana como meta viável. 

O lazer deve fazer parte da rotina escolar, desmistificar esse preconceito de 

que brincadeira e aprender poucas vezes se encontram. É obrigação dos que fazem 

educação nesse país,  viabilizar  o  brincar  dentro  da  escola,  pois  não há espaço 

melhor  para  se  começar  isso,  se  não  na  Escola  de  Tempo Integral  e  em suas 

oficinas de Atividades Artísticas e Atividades Esportivas e Motoras.   

“Resumidamente:  entender  a  Educação  Física  escolar  como  espaço  que 

contribui  para  o  estudo e  a  vivência  do  lazer,  da  comunicação,  da  cultura  e  da 

qualidade de vida.” (GALLARDO, 1998, p.25).

Corpos precisam de movimento. É possível afirmar que a educação integral 

pode permitir  o  movimento através de  suas oficinas.  O padrão que minimiza  os 

espaços  para  uma  aprendizagem  controlada  pode  até  apresentar  resultados 

positivos no processo intelectual,  mas com o passar dos anos essa privação de 

movimentos aparecerá e talvez seja tarde para reverter essa omissão.  
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Tudo  leva  a  crer  que,  no  século  XX,  ano  de  1971,  a  orientação  dos 
legisladores  para  que  cada  classe  de  Educação  Física  tenha  50 alunos 
distribuídos num espaço de dois metros quadrados cada um, carrega  a 
mesma preocupação verificada desde o século XVIII: a maior economia de 
espaço, tarefa e gestos, para uma aprendizagem mais eficaz e um controle 
mais fácil sobre os alunos (FREIRE, 1994, p.214).

Lazer,  atividades físicas e artísticas podem e devem se completar,  nossas 

crianças  precisam  e  merecem  oportunidades  e  possibilidades  de  lazer,  valores 

intelectuais e culturais.

A preocupação com a organização do espaço escolar dirigia-se à sala de 
aula, o local onde se encerravam os alunos para o controle facilitado  de 
atividade. Para tanto,  desenvolveram-se métodos sofisticados. Mas,  e no 
espaço fora de sala? Ao ar livre, longe de carteiras e fileiras, de que maneira 
se  poderia  manter  a  disciplina  necessária  a  uma  economia  da 
aprendizagem? (FREIRE,1994, p.214)

3.4 Minas Gerais, seguindo os passos do projeto Paulista.

Seguindo  os  passos  do  projeto  implantado  em São  Paulo,  Minas  Gerais, 

governado por partidários do Governo Paulista, também fez um projeto voltado ao 

ensino integral, a ampliação da jornada educativa, gradativamente, proporcionando 

aos  alunos  experiências  pedagógicas,  culturais  e  esportivas,  sob  a  forma  de 

iniciativas  próprias  das  escolas,  parcerias  diversas  e  sob  a  coordenação  da 

Secretaria de Estado de Educação (SEEMG, 2009).

Segundo  as  Diretrizes  Gerais  do  projeto  Escola  de  Tempo  Integral  da 

Secretaria da Educação Mineira, soluções para atender ao aluno em tempo integral 

têm sido uma preocupação constante das instituições responsáveis pela educação 

pública no país.

A Matriz Curricular do Tempo Integral prevê oficinas curriculares na área de- 
linguagem e matemática, na área artística, esportiva e motora e na área de 
formação pessoal e social. Dentro das disciplinas, a escola fará sua opção 
de oficinas, conforme interesse e necessidade dos alunos. (SEEMG, 2009, 
p.10)

Essas são algumas sugestões dadas pela Secretaria da Educação do Estado 

de Minas Gerais para as oficinas curriculares, contemplando os eixos, atividades de 

linguagem e Matemática, Atividades Artísticas, Esportivas e Motoras e Atividades de 
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Formação Pessoal e Social.

Quadro 15
ATIVIDADES DE 
LINGUAGEM
E MATEMÁTICA

ATIVIDADES, ARTÍSTICAS , 
ESPORTIVAS E MOTORAS

ATIVIDADES DE 
FORMAÇÃO PESSOAL E 
SOCIAL

HORA DA LEITURA ARTES VISUAIS HIGIENE E FORMAÇÃO 
DE HÁBITUS 

EXPERIÊNCIAS 
MATEMÁTICAS

DANÇAS EMPREENDERORISMO
SOCIAL

ESTUDO MONIORADO MÚSICA EDUCAÇÃO PARA O 
TRÂNSITO

OFICINA DE REDAÇÃO TEATRO ÉTICA
JORNALISMO CONHECIMENTO SOBRE O 

CORPO
EDUCAÇÃO SEXUAL 

ALFEBETIZAÇÃO ESPORTES COOPERATIVISMO         
JOGOS EDUCAÇÃO PARA A PAZ
LUTAS EDUCAÇÃO 

PATRIMONIAL 
ATIVIDADES RÍTIMICAS EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Tabela elaborada por este pesquisado, através de dados coletados no site da Secretaria da Educação 
do Estado de Minas gerais.

Quadro 16
Disciplina Nº de aulas 

por semana
Eixo temático Nº de horas aula por 

Semana
Total mensal de 
aulas

Português 5 ATIVIDADES DE LINGUAGEM
E MATEMÁTICA

04:10:00 20

Matemática 5 ATIVIDADES DE LINGUAGEM
E MATEMÁTICA

04:10:00 20

Estudos 
Monitorados

4 ATIVIDADES DE LINGUAGEM
E MATEMÁTICA

03:20:00 16

Formação Pessoal 
e Social

10 ATIVIDADES DE FORMAÇÃO 
PESSOAL E SOCIAL

08:20:00 40

Artes 3 ATIVIDADES,ARTÍSTICAS , 
ESPORTIVAS E MOTORAS

02:30:00 12

Educação Física 3 ATIVIDADES,ARTÍSTICAS , 
ESPORTIVAS E MOTORAS

02:30:00 12
Tabela elaborada por este pesquisado, através de dados coletados no site da Secretaria da Educação 
do Estado de Minas gerais.

Percebe-se que muitas atividades são iguais as oferecidas em São Paulo, é 

claro também que a maioria das atividades são voltadas às atividades teóricas e 

muito pouco tempo é dado para atividades de cunho prático e corporal.
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“A critério da escola, as oficinas sugeridas irão contemplar a carga horária de 

Português, Matemática, Artes e Educação Física” (SEEMG, 2009, p.12).

O teor básico da proposta Mineira apresenta uma essência muito parecida 

com a implantada nas Escolas Estaduais Paulista.

Proposta  Curricular  de  Tempo  Integral:  Voltada  para  os  interesses  e  as 
necessidades  dos  alunos  e  da  comunidade.  Devem  ser  observadas  as 
diretrizes  nacionais  e  estaduais,  bem  como  os  avanços  científicos, 
tecnológicos e culturais da sociedade contemporânea. O Projeto Escola de 
Tempo Integral conta com uma matriz curricular que privilegia a melhoria 
significativa  da  aprendizagem  do  aluno,  por  intermédio  de  oficinas 
curriculares que abordam, através de um trabalho diferenciado, as áreas de 
linguagem e matemática, esportivas e culturais e de formação social.

Acreditar em ensino em tempo integral é um desejo antigo no país, mas de 

nada vale lançar projetos sem planejamento.  Países que enfrentavam condições de 

qualidade  ruim  no  ensino  elaboraram  e  construíram  de  forma  gradativa  uma 

educação sólida, comprometida e de qualidade. 

Diante da realidade em que as crianças e jovens vivem, principalmente as das 

classes menos abastadas,  desenvolver  meios para educar de maneira integral  é 

imprescindível em nossa sociedade. Mas para isso é necessário, antes de qualquer 

coisa, buscar a excelência em todos os campos, como formação de professores, 

construção de escolas com espaços que respeitem as necessidades mínimas do 

educando e, principalmente, o respeito ao corpo no qual “vivemos”.

O maior problema é que o Estado de Minas Gerais peca nos mesmos pontos 

que o Projeto Paulista. Movimento é preciso, é necessário atentar a este aspecto.

3.5- A educação física pode oferecer mais ao Projeto.

Segundo Freire, 1994, a educação física não deve cobrar datas e resultados a 

serem alcançados durante o processo de aprendizagem; um ponto de partida deve 

ser combinado, já o resultado final do processo só o próprio aluno poderá dizer.

Verificou-se até agora que tudo o que a criança aprende serve de base para 

um aprendizado superior. Portanto, o programa de Educação Física pode ter 

um ponto de partida, que é o conhecimento da criança no início do ano 

letivo, mas não deve ter um final estabelecido (FREIRE, 1994, p.187). 
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Pensando dessa maneira, as Oficinas Esportiva e Motora poderiam em sua 

essência ter um poder prático, mas ao mesmo tempo contribuir na teoria, deixar que 

o aluno crie seu tempo e meios de aprendizagem. Utilizar o período da tarde para 

permitir a busca e a construção de seu conhecimento de forma livre e sem pressões.

Independentemente dos Ciclos trabalhados, os alunos poderiam ter maior poder nas 

escolhas de atividades, desta forma, ajudaria de maneira democrática o construir 

das aulas junto ao professor de educação física.

João Batista Freire em seu livro Educação de Corpo Inteiro traz inúmeras 

possibilidades  de  aprendizagem  através  de  atividades  lúdicas.  Atividades  essas 

como, brincadeiras com cordas, variações de zerinho, para cada batida um passo, 

zerinho mais veloz, pular corda, entrar na corda três vezes e sair pelo lado oposto, 

atividades com bolas, revezamento com bolas em circuito, atividades com bastões, 

atividades com arcos, atividades com letras, atividades com copos e garrafas de 

plástico  etc.  Todas  as  atividades  mencionadas  podem ser  trabalhadas  nos  dois 

Ciclos (I e II), de acordo com o poder de improvisação do professor.

Diversas possibilidades e atividades podem tornar a Escola de Tempo Integral 

um lugar agradável e que proporcione ao educando uma formação construtiva de 

seu intelecto e corpo. Então, o ponto inicial para uma melhora deve estar onde é 

exatamente onde o aluno gostaria de estar e o que principalmente deseja fazer. 

Escola para alunos e não para planos políticos.
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Considerações Finais 

Talvez  a  melhor  maneira  de  reconstruir  um  país  no  sentido  educacional, 

esteja no pensar em educação para as crianças e jovens e não para a política em 

vigor.   Acreditamos que ampliar o espaço escolar possa ser uma alternativa que 

permita que as classes menos abastadas tenham possibilidades de melhorar seu 

desenvolvimento  intelectual,  físico  e  cultural.  O  que  é  necessário  pensar  nesse 

momento é que os nossos governantes só implantam e desenvolvem projetos em 

curto  prazo  (para  quatro  anos  no  máximo),  Mas  como  mudar  isso?  Uma 

possibilidade pode surgir através do diálogo constante entre educadores e os que 

elaboram projetos. O professor deve ter uma participação mais efetiva, afinal, quem 

irá aplicar e acompanhar os projetos implantados sejam quais forem é o próprio 

professor.  Outra  alternativa  seria  uma participação maciça  e  atuante  dos país  e 

alunos, que fazem parte dos maiores contemplados com os projetos em questão. O 

início foi 2006, mas como será a história da educação integral no Estado de São 

Paulo?  Só  o  tempo  e  a  participação  efetiva  dos  envolvidos  serão  capazes  de 

responder. O tempo de uma criança é diferente de um adulto,  novas tecnologias 

entram nas casas sem aviso prévio e é muito complicado querer educar uma criança 

nos padrões antigos. É necessário que a escola mude, que esteja pronta e tenha 

poder para amparar e apoiar o aprendizado dessa nova geração. Por esse motivo o 

pensar  em  uma  escola  diferente  do  que  estamos  acostumados  pode  trazer 

condições  para  que  todos  nós,  professores,  alunos,  pais,  comunidade escolar  e 

sociedade  no  geral,  desenvolvam  de  forma  coletiva  uma  nova  concepção  de 

educação. Este trabalho tenta através de seus capítulos mostrar os caminhos que a 

Educação Física Nacional  atravessou até conseguir  se tornar uma disciplina que 

recebe hoje um tratamento melhor, mas longe do ideal. 

Devido  à  automatização,  a  população  mundial  começou  a  se  privar  de 

movimentos, com isso, tiveram perdas significativas em sua saúde e qualidade de 

vida, fazendo com que esse comportamento sedentário chegasse até as crianças, 

que, por sua vez, devido ao crescimento populacional e aos diverso problemas que 

acometem nossas cidades, se vêem cada vez mais privadas de andar, correr e se 
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movimentar, neste caso, abrindo mão de seu desenvolvimento físico-motor.

A  Escola  de  Tempo  Integral,  implantada  pela  Secretaria  Estadual  da 

Educação de São Paulo, pode ser o carro chefe para um passo grandioso rumo a 

um ensino  de  qualidade.  Mas  para  que  isso  seja  possível,  deve  primeiramente 

elaborar  melhor  seus  projetos,  consultar  todos  que  estarão  presentes,  seja 

trabalhando ou aprendendo.  Dar  seqüência aos conteúdos aplicados no primeiro 

turno  de  aulas  pode  ser  bom  por  um  lado,  mas  consequentemente  criará  um 

desgaste e uma falta de interesse dos alunos.  A melhor forma de se apresentar um 

projeto como esses às crianças e adolescentes é da maneira mais simples possível, 

que é por meio do prazer e da brincadeira. Claro que uma distinção de brincar e 

liberdade sem limites deve ser esclarecida desde o início para que tudo não pareça 

uma grande festa sem fins de educar. Mas é preciso deixar claro que é possível 

educar brincando e brincar estudando. Caros leitores, o maior problema dos que 

pensam  educação  no  país  é  esquecer  que  já  foram  crianças  um  dia  e, 

principalmente, que deixaram seus desejos, brinquedos e sonhos infantis perdidos e 

jamais resgatados. Os alunos sentem um enorme prazer em brincar, então por que 

não  permitir  isso?  Talvez  por  esse  motivo  a  educação  física  esteja  entre  as 

disciplinas mais queridas e desejadas. Ela permite o brincar!

Então por que não ampliar suas aulas no período da tarde, já que a educação 

física  desfruta  de  tão  pouco  espaço  no  currículo  básico.  Ampliando  essa  carga 

horária, crianças e jovens de baixa renda, poderiam desfrutar de atividades que só 

os que têm maior poder aquisitivo conseguem ter através de clubes e locais que 

oferecem  condições  para  uma  prática  esportiva  extra-escola.  Mesmo  diante  de 

condições  de  infra-estrutura  precárias,  a  criatividade e  o  perfil  do  professor  das 

oficinas poderiam permitir ao aluno uma nova opção de desenvolvimento por meio 

do movimento, do esporte e da cooperação.

Segundo Freire (1994), a escola camufla as manifestações agressivas dos 

alunos através de um bem tramado código de regras disciplinares, ao invés de punir 

ou  até  mesmo perder  tempo elaborando regras  punitivas,  por  que a escola  não 

aproveita as benesses da prática esportiva para canalizar essa “agressividade” e 

com isso conquistar o aluno para seu universo pedagógico?

Sistemas de ensino integral tomam conta de debates no mundo, mas o Brasil, 

e especificamente em São Paulo, deve criar seu próprios meios e soluções para 

levar ensino integral e educação integral à sua população. Coreia do Sul oferece 



79

educação integral  prevendo um domínio tecnológico sem precedentes,  mas para 

conseguir tal feito escraviza suas crianças através de horas exaustivas de estudo, 

em um plano fechado de classes apertadas e que levam a produção exacerbada de 

conhecimento e pouco movimento. Não é solução criar impérios tecnológicos e ter 

uma  população  doente,  pois,  como  coloca  o  sábio  Jiddu  Krishnamurti,  “não  é 

demonstração de saúde ser bem adaptado a uma sociedade extremamente doente.

Fazendo  uso  destas  ideias,  tentei  passar  através  destes  escritos  que  a 

educação física pode ser uma aliada no desenvolvimento escolar desse Projeto na 

Rede Pública Estadual de São Paulo, desde que seja atrativa e contenha em sua 

estrutura a real preocupação em oferecer Educação e Ensino Integral, respeitando 

opiniões  de  quem  participa  e  vive  o  projeto,  não  somente  visando  votos  e 

propagandas políticas com fins de eleger ou reeleger alguém!

Pensando  que  no  período  da  manhã  o  aluno  vivencie  os  conteúdos  da 

Proposta Curricular, e que no horário que são oferecidas as oficinas de atividades 

esportivas  e  motoras  ele  tenha  aulas  de  cunho  prático  e  que  não  sigam 

necessariamente o currículo do período regular, assim viabilizando o lazer como um 

tema prioritário, nas dezoito horas semanais restantes.

Distribuir melhor as aulas de educação física tanto no período regular como 

no  período  da  tarde,  pode  melhorar  bastante  o  quadro  das  Escolas  de  Tempo 

Integral,  já  que duas aulas  da  manhã compõem o conteúdo básico  e  mais  três 

formam o currículo das oficinas. Distribuindo essa cinco aulas, uma por dia, o aluno 

teria  assegurado  sessões  diárias  de  50  minutos  de  movimento  e  melhora  na 

qualidade de vida.

Apesar disso, pelo que pude refletir durante a elaboração deste trabalho, 
aumento minha convicção de que a criança precisa de uma educação de 
corpo inteiro. Como já afirmei na Introdução deste livro, o corpo inteiro tem 
que se matricular na escola. E uma Educação Física que se justifique no 
sistema  de  ensino,  além  dos  decretos  e  leis,  será  composto  pela  obra 
conjunta  de  muitas  pessoas,  e  não  apenas  por  uma  que  se  pretenda 
salvadora. (FREIRE, 1994, p.219).

Concluo  esse  trabalho,  considerando  que  diversas  possibilidades  e 

oportunidades possam compor o currículo das escolas integrais e, principalmente, 

respeitar o movimento e as diversas formas de movimento.

É válido também considerar essa iniciativa um ponto positivo,  levando em 

consideração que São Paulo é o maior Estado do país e que serve como referência 
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para  os  demais  estados  Brasileiros.  Minas  Gerais  pegou  carona  e  implantou  o 

Projeto desde 2009 em sua Rede de Ensino Público.

Contudo, deixo registrado que o desenvolvimento desta pesquisa me fez um 

ser humano melhor em todos os sentidos e me permitiu enxergar de maneira mais 

prática e clara as necessidades e conflitos que nossos alunos e professores vivem 

em  suas  rotinas.  Para  finalizar,  gostaria  de  registrar  que  nem  sempre  foi  fácil 

conseguir  registros e documentos  sobre o projeto,  pois  além de ser  pioneiro  no 

Estado, nem todas as escolas da Rede foram atendidas com o mesmo. Sendo assim 

o material que consegui fora cedido após muita persuasão e objetividade no que 

realmente  buscava em minha pesquisa.  De qualquer  maneira,  saio  fortalecido  e 

cada vez mais convicto de que Educação Integral pode mudar o país para melhor.   

Quadro 17 – Exemplo da grade curricular de uma 8ª série, número de aulas por 

disciplinas.

Português Matemática História Geografia Ciências 
Artes Educação Física Inglês Matemática Matemática
Português Educação Física Matemática Português Matemática
Matemática Português Português Ciências Português
Ciências História Artes História Apoio a leitura

Geografia Inglês

Oficina de 
Atividades 
Esportivas e 
Motoras

Oficina de 
Atividades 
Esportivas e 
Motoras

Oficina de 
Atividades 
Esportivas e 
Motora

Quadro elaborado por este pesquisar , utilizando dados sobre o número de aulas de cada disciplina.

Quadro 18- Como o currículo pode ficar na ETI
Manhã Manhã Manhã Manhã Manhã
Segunda Feira Terça Feira Quarta Feira Quinta Feira Sexta Feira
Matemática Matemática Matemática Matemática Matemática
Português Português Português Português Português
Ciências Ciências Ciências Ciências Ciências 
Geografia Geografia Geografia Geografia Geografia
História História História História História
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Tarde Tarde Tarde Tarde Tarde
Artes Artes Artes Artes Artes 
Ed. Física Ed. Física Ed. Física Ed. Física Ed. Física
Inglês ou 
Espanhol

Inglês ou 
Espanhol

Inglês ou 
Espanhol

Inglês ou 
Espanhol

Inglês ou 
Espanhol

Quadro elaborado por este pesquisador

Desenvolvi esses quadros para que os leitores que não são tão próximos da 

rotina escolar possam visualizar melhor o número de aulas de cada disciplina. Em 

muitas escolas essa grade curricular é comum, como já havia mencionado, além da 

educação física desfrutar de um espaço tímido, muitas vezes é alocada de maneira 

equivocada, privando o aluno de se movimentar e buscar uma vida mais saudável.

Minha opinião  final  sobre  uma possível  grade curricular  poderia  ser  desta 

maneira:  Língua  Portuguesa  e  seus  reforços,  Matemática,  Ciências,  História  e 

Geografia, poderiam ocupar o período da manhã das escolas integrais. No período 

da tarde, Inglês, Artes e Educação Física receberiam cinco aulas cada, com uma 

hora de duração. Assim todas as disciplinas seriam divididas de maneira equilibrada 

e o aluno passaria a vivenciar um universo prático no período das oficinas. Não 

haveria grande mudança do horário proposto, que é das 7:00 às 16:10, sendo assim, 

essas reformas não atrapalhariam a vida dos escolares.

Espero que de alguma forma, esse trabalho atinja pessoas bem intencionadas 

e que através dele consigam refletir e ajudar a construir uma educação física melhor 

dentro de uma escola que educa integramente.
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ANEXOS 

Anexo I 

Sábado, 13 de dezembro de 2008

Resolução SE-93, de 12-12-2008 

Estabelece diretrizes para a reorganização curricular do ensino fundamental nas 

Escolas Estaduais de Tempo Integral, e dá providências correlatas

A Secretária da Educação, considerando a necessidade de: proceder aos ajustes de 

reorganização curricular do ensino fundamental nas Escolas Estaduais de Tempo 

Integral, com vistas ao melhor atendimento à especificidade didático –pedagógica 

que as caracteriza; otimizar as organizações curriculares vigentes nessas unidades, 

flexibilizando-as com alternativas promotoras de soluções singulares, que 

aperfeiçoem os avanços já conquistados, resolve:

Artigo 1º - As escolas estaduais que aderiram ao Projeto Escola de Tempo Integral e 

que continuarão atendendo a alunos dos dois segmentos (ciclos) do Ensino 

Fundamental em regime de tempo integral, terão suas matrizes curriculares de todas 

as séries/anos constituídas da seguinte forma:

I - pelos componentes curriculares e respectivas cargas horárias que compõem a 

matriz curricular do ensino fundamental das escolas que funcionam em tempo 

parcial, conforme legislação específica;

II - pelas disciplinas de natureza prática, trabalhadas sob a forma de Oficinas 

Curriculares, a serem desenvolvidas com metodologias, estratégias, recursos 

didático – pedagógicos específicos e com as cargas horárias que se encontram 

estabelecidas na presente resolução.

Artigo 2º - na reorganização das matrizes curriculares do Ensino Fundamental, são 

oferecidas alternativas de carga horária a serem decididas pela direção da escola, 

obedecidos os termos do artigo 3º da presente resolução.

§ 1º - Nas séries/anos iniciais, poderá ser adotada uma das seguintes alternativas:

1. carga horária mínima de 37 aulas semanais, assim distribuídas:
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a) - 25 aulas semanais, destinadas ao ensino do currículo básico, e

b) - 12 aulas semanais, destinadas ao desenvolvimento das seguintes Oficinas 

Curriculares, consideradas obrigatórias: Hora da Leitura, Experiências Matemáticas, 

Atividades Artísticas, Atividades Esportivas e Motoras e Informática Educacional, ou

2. carga horária máxima de 45 aulas semanais, assim distribuídas:

a) - 25 aulas semanais, destinadas ao ensino do currículo básico, e

b) - 20 aulas semanais, para o desenvolvimento das Oficinas Curriculares, das quais 

12 aulas destinadas às Oficinas consideradas obrigatórias, na conformidade do 

disposto na alínea “b” do item anterior, e até 8 aulas, a serem destinadas a uma, ou 

mais, das seguintes Oficinas Curriculares, consideradas opcionais: Orientações para 

Estudo e Pesquisa, Língua Estrangeira Moderna - Inglês e Saúde e Qualidade de 

Vida.

§ 2º - Nas séries/anos finais, são oferecidas as seguintes alternativas:

1. carga horária mínima de 39 aulas semanais, assim distribuídas:

a) - 27 aulas semanais, destinadas ao ensino do currículo básico, e

b) - 12 aulas semanais, destinadas ao desenvolvimento das seguintes Oficinas 

Curriculares, consideradas obrigatórias: Hora da Leitura, Experiências Matemáticas, 

Atividades Artísticas, Atividades Esportivas e Motoras e Informática Educacional, ou

2. carga horária máxima de 45 aulas semanais, assim distribuídas:

a) - 27 aulas semanais, destinadas ao ensino do currículo básico, e

b) -18 aulas semanais, para o desenvolvimento das Oficinas Curriculares, das quais 

12 aulas destinadas às Oficinas consideradas obrigatórias, na conformidade do 

disposto na alínea “b” do item anterior, e até 6 aulas, a serem destinadas a uma, ou 

mais, das seguintes Oficinas Curriculares, consideradas opcionais: Orientações para 

Estudo e Pesquisa, Língua Estrangeira Moderna - Espanhol e Saúde e Qualidade de 

Vida.

Artigo 3º - Caberá à direção da escola, ouvida a respectiva equipe gestora e após 

comprovada e documentada anuência da comunidade local:

I - decidir pela alternativa curricular que melhor comprove a existência de:

a) efetiva sintonia com a proposta pedagógica da escola e que melhor atenda às 

expectativas e aos interesses educacionais locais;

b) espaços adequados, além daqueles considerados como sala comum de aula, 

para o desenvolvimento das atividades das Oficinas Curriculares pretendidas;

c) docentes qualificados, conforme disposto no artigo 5º desta resolução, aptos a 
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trabalhar, nas Oficinas Curriculares, com atividades dinâmicas, contextualizadas e 

significativas.

II - elaborar o horário escolar observando que:

a) a carga horária mínima de qualquer disciplina desenvolvida

como Oficina Curricular será de 2 aulas semanais;

b) a carga horária diária de cada classe de alunos será de, no máximo, 9 aulas, com 

duração de 50 minutos cada;

c) a duração do intervalo para almoço deverá ser previamente definida, com horário 

fixo para todos os dias da semana, observados os intervalos de 1 hora entre os 

turnos e de 20 minutos para cada recreio;

d) tratando-se das alternativas constantes do item 1 dos parágrafos 1º e 2º do artigo 

anterior, as aulas poderão ser desenvolvidas em 4 dias da semana, podendo o 

horário de início e término das aulas do currículo básico e das Oficinas Curriculares 

ser alterado, na conformidade do interesse e da conveniência resultantes de 

consulta previamente realizada junto à comunidade escolar.

§ 1º - na distribuição das Oficinas Curriculares consideradas obrigatórias, deverá ser 

preservada sua inclusão na carga horária de todas as séries/anos do segmento, 

ficando a critério da equipe gestora, coordenada pela direção da escola, a 

distribuição das Oficinas consideradas opcionais.

§ 2º - a distribuição e/ou a manutenção das Oficinas Curriculares consideradas 

opcionais, pelas séries/anos do segmento, deverá ter como base o levantamento 

dos interesses e preferências dos alunos e a diversidade das atividades já 

desenvolvidas em séries/anos anteriores.

Artigo 4º - a atribuição das classes e aulas da Escola de Tempo Integral far-se-á na 

seguinte conformidade:

I - para as disciplinas do currículo básico dos dois segmentos/ ciclos do Ensino 

Fundamental, observadas as disposições da legislação referente ao processo anual 

de atribuição de classes e aulas, pelo Diretor de Escola, na unidade escolar, e em 

nível de Diretoria de Ensino, se necessário;

II - para as atividades das Oficinas Curriculares, pela equipe gestora, assistida pelo 

Supervisor de Ensino da unidade escolar, a docentes e/ou a candidatos à admissão, 

devidamente inscritos e classificados para o processo regular de atribuição de 

classes e aulas, que tenham efetuado, paralelamente, em dezembro, inscrição 

específica para participar do processo seletivo referente ao projeto Escola de Tempo 
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Integral;

III - observadas as habilitações docentes definidas no artigo 5º desta resolução, 

constituem-se componentes do processo seletivo, objeto da inscrição paralela na 

unidade escolar, de que trata o inciso anterior:

a) o atendimento integral ao perfil exigido pelas características e especificidades de 

cada oficina curricular a ser atribuída;

b) a análise, pela equipe gestora, do currículo do candidato, avaliando as ações de 

capacitação vivenciadas, o histórico das experiências bem sucedidas, quando for o 

caso, a pertinência e a qualidade da proposta de trabalho apresentada e os 

resultados da entrevista individual por ela realizada.

§ 1º - Após a seleção e a atribuição das aulas das Oficinas Curriculares, a equipe 

gestora expedirá termo provisório de atribuição, a ser entregue ao 

docente/candidato, e a relação nominal de todos os contemplados no processo 

seletivo, com as respectivas cargas horárias, a ser enviada à Diretoria de Ensino, 

para ciência e ratificação no processo regular de atribuição de classes e aulas.

§ 2º - Sem detrimento à aplicação do disposto nos incisos II e III deste artigo, as 

aulas das Oficinas Curriculares poderão ser atribuídas a docentes titulares de cargo 

como carga suplementar de trabalho, exclusivamente.

§ 3º - no decorrer do ano letivo, o docente que, por qualquer motivo, deixar de 

corresponder às expectativas do desenvolvimento das atividades da oficina 

curricular, cujas aulas lhe tenham sido atribuídas, perderá, a qualquer tempo, estas 

aulas, por decisão da equipe gestora, ouvido o Supervisor de Ensino da escola, 

devendo ser dispensado da função, nos termos da legislação vigente, ou iniciar 

período de interrupção de exercício, se ocupante de função-atividade de categoria F, 

ou, ainda, ter sua carga horária reduzida, quando possuir outras aulas do ensino 

regular.

Artigo 5º - na atribuição de aulas das Oficinas Curriculares da Escola de Tempo 

Integral, deverão ser observadas as seguintes habilitações/qualificações docentes:

I - Nas séries/anos iniciais do Ensino Fundamental, relativamente às oficinas de:

a) “Orientações para Estudo e Pesquisa” - diploma de licenciatura plena em 

Pedagogia ou de curso equivalente (Normal Superior), com habilitação em 

Magistério das Séries Iniciais do Ensino Fundamental ou em Magistério das Matérias 

Pedagógicas;

b) “Hora da Leitura” - diploma de licenciatura plena em Letras / Língua Portuguesa 
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ou de licenciatura plena em Pedagogia / curso equivalente (Normal Superior), com 

habilitação em Magistério das Séries Iniciais do Ensino Fundamental ou em 

Magistério das Matérias Pedagógicas;

c) “Experiências Matemáticas” - diploma de licenciatura plena específica em 

Matemática ou de licenciatura em Ciências com plenificação em Matemática, ou de 

licenciatura plena em Pedagogia / curso equivalente (Normal Superior), com 

habilitação em Magistério das Séries Iniciais do Ensino Fundamental ou em 

Magistério das Matérias Pedagógicas;

d) “Língua Estrangeira Moderna -Inglês” - diploma de licenciatura plena em Letras / 

Inglês;

e) “Informática Educacional” - diploma de licenciatura plena em qualquer disciplina, 

comprovando formação, conhecimento e proficiência na área de Informática;

f) “Atividades Artísticas” - diploma de licenciatura plena em Educação Artística / Arte;

g) “Atividades Esportivas e Motoras” - diploma de licenciatura plena em Educação 

Física;

h) “Saúde e Qualidade de Vida” - diploma de licenciatura plena em Ciências 

Biológicas ou licenciatura em Ciências com plenificação em Biologia, ou ainda 

licenciatura plena em História Natural ou de licenciatura plena em Pedagogia/ curso 

equivalente (Normal Superior), com habilitação em Magistério das Séries Iniciais do 

Ensino Fundamental ou em Magistério das Matérias Pedagógicas.

II - Nas séries/anos finais do Ensino Fundamental, relativamente às oficinas de:

a) “Orientação para Estudo e Pesquisa” - diploma de licenciatura plena em qualquer 

componente das atuais matrizes curriculares da Secretaria da Educação ou de 

licenciatura plena em Pedagogia / curso equivalente (Normal Superior), com 

habilitação em Magistério das Matérias Pedagógicas;

b) “Hora da Leitura” - diploma de licenciatura plena em Letras / Língua Portuguesa;

c) “Experiências Matemáticas” - diploma de licenciatura plena específica em 

Matemática ou de licenciatura em Ciências com plenificação em Matemática;

d) “Língua Estrangeira Moderna - Espanhol” - diploma de licenciatura plena em 

Letras, com habilitação em Espanhol;

e) “Informática Educacional” - diploma de licenciatura plena em qualquer disciplina, 

comprovando formação, conhecimento e proficiência na área de Informática;

f) “Atividades Artísticas” - diploma de licenciatura plena em Educação Artística / Arte;

g) “Atividades Esportivas e Motoras” - diploma de licenciatura plena em Educação 
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Física;

h) “Saúde e Qualidade de Vida” - diploma de licenciatura plena em Ciências 

Biológicas ou licenciatura em Ciências com plenificação em Biologia, ou ainda 

licenciatura plena em História Natural.

Artigo 6º - para o professor, ao qual se tenham atribuído aulas de Oficina Curricular 

da Escola de Tempo Integral, que comportam substituição docente, por qualquer 

período, são assegurados os mesmos benefícios/vantagens a que fazem jus os seus 

pares docentes no ensino regular, observadas as normas legais pertinentes, exceto 

a possibilidade de afastamento das referidas aulas para exercer qualquer outro tipo 

de atividade ou prestação de serviços.

Parágrafo único - Aplicam-se ao docente, de que trata este artigo, as disposições da 

legislação específica do processo de atribuição de classes, turmas, aulas de projetos 

da Pasta e modalidades de ensino, bem como as da legislação referente ao 

processo regular de atribuição de classes e aulas.

Artigo 7º - para fins de definição de módulo de pessoal, nos termos do regulamento 

específico, deverá ser considerado em dobro o número de classes da Escola de 

Tempo Integral que estejam em funcionamento nos termos da presente resolução.

Artigo 8º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando 

revogadas as disposições em contrário, em especial a Resolução SE-77, 

de29/11/2006.
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Anexo II
Resolução 184, de 27-12-2002

Dispõe sobre a natureza das atividades de Educação Artística e de Educação Física 

nas séries do ciclo I do Ensino Fundamental das escolas públicas estaduais

O Secretário da Educação considerando:

* a importância que a cultura de manifestações artísticas e a vivência de atividades 

de socialização, lúdicas e esportivas representam no processo de formação da 

criança enquanto estudante-cidadã do ciclo I do Ensino Fundamental;

* a necessidade de se intensificar para o alunado dessa faixa etária a vivência 

dessas práticas em contextos escolares estimuladores de atividades sistemáticas, 

específicas e diversificadas;

* a oportunidade de se assegurar a implementação dessas atividades por meio de 

um trabalho conjunto entre professores portadores de níveis de formação diversa e 

experiências próprias, 

Resolve:

Artigo 1º - As aulas de Educação Artística e de Educação Física previstas na matriz 

curricular do ciclo I das escolas estaduais com carga horária semanal de 25 horas 

serão desenvolvidas, em todas as séries, por professor portador de licenciatura 

plena específica na respectiva disciplina e na conformidade do contido na presente 

resolução.

Artigo 2º- As atividades de Educação Artística e de Educação Física de que trata o 

artigo 1º deverão ser objeto de plano específico a ser elaborado em conformidade 

com a proposta pedagógica da escola.

Parágrafo único - Na organização e seleção das atividades de cada uma das 

disciplinas deverão ser consideradas as modalidades existentes em cada uma das 

áreas de conhecimento e sua adequação às características próprias da faixa etária a 

que se destinam.

Artigo 3º- As duas aulas semanais de Educação Artística e as duas aulas de 

Educação Física, ministradas por professor especialista, deverão ser acompanhadas 

pelo professor regente da classe.

Parágrafo único - Na ausência do professor especialista, as aulas de Educação 
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Artística e Educação Física a que se refere o caput deste artigo, serão ministradas 

pelo professor regente da classe.

Artigo 4º - As aulas atribuídas ao professor especialista deverão compor, 

obrigatoriamente, o horário regular de funcionamento da classe.

Artigo 5º - Os casos não previstos nesta resolução deverão ser decididos pela 

CENP, após preliminar análise e manifestação das Diretorias de Ensino e das 

respectivas Coordenadorias de Ensino.

Artigo 6º - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando 

revogadas as disposições em contrário.
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Anexo III

Subsídios para as Oficinas Curriculares de Atividades Esportivas e Motoras de 

Esporte

Oficina de Esporte 1

Tema: Esporte

Subtema: Movimentos realizados nos esportes

Conceito: Movimentos globais / movimentos segmentares

Problematização

• Na aula da manhã, vocês participaram da atividade do “Pé-mão”, onde utilizamos 

muito, quais partes do corpo?

• Hoje, em nossa oficina, vamos jogar novamente o “Pé-mão” depois do jogo “Siga o 

rei”, além do futebol coletivo que jogaremos no final da aula. Após esses jogos, 

voltaremos a conversar sobre os

movimentos executados durante sua realização.

Descrição da atividade

Atividade: “Pé-mão na bola”

Material: nenhum

Organização do espaço: quadra de esportes conforme esquema 1

Organização dos alunos: divididos em equipes com quatro a seis participantes.

Desenvolvimento:

• Primeiramente deverá ser definido, por sorteio, o lado do espaço, quadra ou campo 

(área verde)

que cada equipe irá ocupar durante o jogo.

• As equipes deverão se confrontar após sorteio, numa dinâmica de jogo cujo 

objetivo é acertar o alvo (no espaço entre os cones). Os jogadores podem usar 

mãos e pés para jogar, sendo que os próprios alunos decidem em que momento da 

atividade, estas partes do corpo devem ser utilizadas.

Não é possível utilizar somente a mão ou o pé, ambos devem ser usados 

alternadamente.

• Dado o início, os alunos deverão passar a bola de um para outro, tentando se 
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aproximar do alvo.

Caso o jogo se inicie com as mãos, os alunos deverão arremessar. No caso dos pés, 

deverão passar a bola (de um para o outro) e chutar, tentando acertar o alvo (ver a 

figura).

Esquema 1

15

Variação

O professor define se o jogo é iniciado com as mãos ou com os pés.

Atividade: “Siga o rei”

Material: nenhum

Organização do espaço: quadra de esportes ou pátio

Organização dos alunos: divididos em duas equipes, em colunas, sendo o primeiro 

aluno de cada denominado rei.

Desenvolvimento:

• Ao comando do professor, o rei dará início às tarefas do grupo, que terá a missão 

de segui-lo, repetindo todos os movimentos que o rei executar.

• Algumas sugestões de comando: correr girando os braços, braços postados como 

asa de avião (imitar avião), abraçar uma árvore, abraçar o colega seguinte, pular um 

córrego imaginário ou o cenário criado pelo professor (córrego), atravessar a ponte 

(por ex., banco) ou cenário criado pelo professor (ponte), pular cela (o aluno anterior 

pula o próximo à frente que estará em posição de cela) e outros comandos e 

movimentos criados pelos grupos.

• Cada coluna (grupo) segue o seu rei. A atividade começa com o professor, que 

direciona os movimentos para braços e pernas, passando a idéia trabalhada sobre o 

conceito da aula.

Variação

Troca do rei: um rei à frente e outro no fim do grupo, sendo que, a cada tarefa 

realizada, o outro comanda mais colunas (grupos); à medida que for se realizando e 

observando o grupo mais organizado e rápido, outras variações podem ser 

organizadas pelos alunos.

Observação

Após a realização dessas duas atividades, o professor dividirá a turma em dois 

grupos que jogarão futebol com regras adaptadas a partir de sugestões dos próprios 

alunos.
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Sistematização da aprendizagem

O professor deverá explorar a realização de movimentos globais e segmentares, nas 

situações do “Siga o rei”, do “Pé-mão” e do futebol, e periodicamente conversar 

sobre eles com os alunos.

Aula-esporte 1

Aula regular de Educação Física Escolar, a ser desenvolvida anteriormente, 

abordando o mesmo tema,

subtema e conceito da Oficina de Esporte 1.

16

Tema: Esporte

Subtema: Movimentos realizados nos esportes

Conceito: Movimentos globais e movimentos segmentares

Enfoque do conceito: Realizamos movimentos globais quando utilizamos todo o 

nosso corpo para nos movimentar e movimentos segmentares quando apenas 

partes do nosso corpo são utilizadas para realização do movimento

Problematização I

O professor inicia a aula fazendo perguntas:

• Quais são os esportes que conhecemos?

• Em quais deles usamos os pés para jogar?

• Em quais deles usamos as mãos?

• Em que outras atividades predomina o uso das mãos (pés)?

Descrição da atividade

Atividade: jogo do “Pé-mão na bola”

Organização do espaço: quadra de esportes conforme esquema 1

Organização dos alunos: divididos em equipes com quatro a seis participantes.

Desenvolvimento:

• Primeiramente, deverá ser definido, por sorteio, o lado do espaço, quadra ou 

campo (área verde) que cada equipe irá ocupar durante o jogo.

• As equipes deverão se confrontar após sorteio, numa dinâmica de jogo cujo 

objetivo é acertar o alvo (no espaço entre os cones). Os jogadores podem usar 

mãos e pés para jogar, sendo que os próprios alunos decidem em que momento da 

atividade estas partes do corpo devem ser utilizadas.

Não é possível utilizar somente a mão ou o pé, ambos devem ser usados 

alternadamente.
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• Dado o início, os alunos deverão passar a bola de um para outro tentando se 

aproximar do alvo.

Caso o jogo se inicie com as mãos, os alunos deverão arremessar. No caso dos pés, 

deverão passar a bola (de um para o outro) e chutar, tentando acertar o alvo (ver a 

figura).

Esquema 1

17

Variação

O professor define se o jogo é iniciado com as mãos ou com os pés.

Problematização II

• Em que momento utilizamos braços e mãos para realizar as atividades?

• Em que momento utilizamos pernas e pés, braços e pernas, juntos?

Destaques do bate-papo/problematização

• Combinamos movimentos de braços e pernas diem diversas situações.

• Realizamos movimentos com o corpo todo, os globais, e também com algumas 

partes do corpo, os segmentares.

Sistematização da aprendizagem

Alunos: Deverão recortar e colar, numa cartolina, três figuras (atividades genéricas) 

nas quais observamos o uso de movimentos globais e três figuras em que 

observamos somente o uso de movimentos segmentares.

Professor: Deverá observar a assimilação conceitual por parte dos alunos e o 

movimento (utilização) dos membros superiores e inferiores nas atividades.

18 

Subsídios para as Oficinas Curriculares de Atividades Esportivas e Motoras de 

Ginástica

Oficina de Ginástica 1

Tema: Ginástica

Conceito: Agilidade nas habilidades motoras finas

Problematização

• Durante as aulas, o que vocês aprenderam sobre agilidade?

• Veremos agora o quanto vocês são ágeis durante a realização de movimentos.

Descrição das atividades

Para todas as atividades:

• Organização do espaço: quadra de esportes ou pátio.
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• Organização dos alunos: alunos organizados em colunas.

Atividade 1: “Amarrar a faixa no pé da cadeira”

Material: uma cadeira e quatro faixas

Desenvolvimento: alunos dispostos em colunas, sendo que o primeiro deverá estar 

com uma faixa na mão. Ao sinal do professor, este aluno deverá correr até a cadeira, 

amarrar a faixa na perna dela, voltar para sua coluna, dar um “toque” no segundo 

aluno da coluna e se posicionar no final da mesma. O segundo aluno deverá correr 

até a cadeira, desamarrar a faixa, entregá-la para o terceiro aluno da coluna e se

colocar no final dela. Vencerá a equipe que voltar à posição inicial mais rapidamente.

Atividade 2: “Carrinho de mão com bastões”

Material: três bastões para cada coluna

Desenvolvimento: alunos dispostos em colunas, sendo que o primeiro aluno deve 

estar de posse de três bastões: um no chão, um na mão direita e outro na mão 

esquerda. Ao sinal, deverá empurrar o bastão do chão com os bastões das mãos até 

um local predeterminado, contorná-lo, voltar, entregar para o segundo aluno da 

coluna e colocar-se ao final da mesma. Vencerá a coluna que voltar à posição inicial

mais rapidamente.

Atividade 3: “Giz no palito”

Material: dois palitos de sorvete e pedaços de giz para cada coluna

Desenvolvimento: alunos dispostos em colunas, sendo que o primeiro deverá estar 

de posse de dois palitos de sorvete. Ao sinal, esse aluno deverá correr até o local 

onde estarão pedaços de giz, pegá-los com os palitos e colocá-los dentro de um 

copo. Terminada a tarefa, o aluno voltará para sua coluna, entregará os palitos para 

o segundo aluno e se colocará ao final da mesma. Vencerá a coluna que voltar à 

formação inicial em primeiro lugar.

19

Atividade 4: “Palito na garrafa”

Material: palitos de fósforo e uma garrafa para cada coluna (pode ser “PET”)

Desenvolvimento: alunos dispostos em colunas. O primeiro aluno deverá estar de 

posse de três palitos de fósforo. Ao sinal, deverá colocar um palito na boca da 

garrafa. Em seguida, os demais repetirão a tarefa até que todos tenham colocado os 

três palitos. Vencerá a coluna que conseguir deixar mais palitos na boca da garrafa 

(os palitos que caírem não serão repostos e nem contados).

Sistematização da aprendizagem
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Os jogos propostos poderão ser repetidos, na forma de gincana ou de festival, com o 

intuito de otimizar os movimentos e reforçar o conceito.

Aula de Ginástica 1

Aula regular de Educação Física Escolar, a ser desenvolvida anteriormente, 

abordando o mesmo tema e o mesmo conceito da Oficina de Ginástica 1.

Tema: Ginástica

Conceito: Agilidade

Enfoque do conceito: Sendo ágil, posso me movimentar com mais presteza, 

desembaraço, e leveza.

Problematização I

O professor inicia a aula dizendo:

• Hoje vamos falar de agilidade e trabalhar com ela.

• Vocês sabem o que é agilidade? Já ouviram falar sobre algum jogador que é ágil 

com a bola de basquete, de vôlei, de handebol ou de futebol?

Descrição das atividades

Material: nenhum:

Organização do espaço: quadra de esportes ou pátio

Organização dos alunos: dispostos em círculo, de mãos dadas, formando uma roda.
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