
Projeto de inserção do professor de 
Educação Física na Educação Infantil e 
nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental

Educação com 
Movimento

GOVERNO DO
DISTRITO FEDERAL

Secretaria de
Educação





2018

Projeto de inserção do professor de 
Educação Física na Educação Infantil e 
nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental

Educação com 
Movimento



Governador de Brasília
Rodrigo Rollemberg

Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal
Júlio Gregório Filho

Secretário Adjunto da Educação
Clovis Lucio da Fonseca Sabino

Subsecretária de Educação Básica
Luciana da Silva Oliveira

Coordenadora de Políticas Educacionais Transversais
Hélia Cristina Sousa Giannetti

Diretora de Serviços e Projetos Especiais de Ensino
Jackeline Domingues de Aguiar 

Gerente de Educação Física e Desporto Escolar
Luís Maurício Montenegro Marques



Equipe Técnica de Elaboração e Revisão Final
Alessandra Edver Mello dos Santos
Anita Souto Mayor Rondon
Arthur José Medeiros de Almeida
Claudio Hiroshi Nakata
Guilherme Pamplona Beltrão Luna
Janaina de Aguiar Sobreira Pedrosa
José Manoel Montanha de Silveira Soares
Juarez de Oliveira Sampaio
Luís Maurício Montenegro Marques
Paula Soares Marques Ziller
Ronaldo Pacheco de Oliveira Filho 

Colaboradores Institucionais
Beatriz Almeida Amaral
Geraldo Pereira da Silva Filho
José Eduardo Fernandes de Souza e Silva
Márcia Cabral dos Santos
Maria Regina Paes Cavalcante
Thaís Coury Piantino

Foto capa:
Vladimir Luz

Fotos
Luizão Almeida
Rogério Bertoldo Guerreiro
Vladimir Luz

Capa e Diagramação
Frank Alves

Documento aprovado pelo Conselho de Educação do Distrito Federal nos termos 
da Portaria nº 270, de 13 de setembro de 2018.



Sumário

Lista de Siglas ....................................................................................................... 7

Apresentação ......................................................................................................... 8

1. Objetivos  ........................................................................................................... 9

1.1 - Objetivo Geral ............................................................................................. 9

1.2 - Objetivos Específicos .................................................................................. 9

2. A inserção da Educação Física na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental ........................................................................................... 10

3. O Currículo e os fundamentos norteadores   do   trabalho   pedagógico do 
professor de Educação Física............................................................................ 12

3.1. Base Curricular Orientadora da Educação Infantil ..................................... 15

3.2. Base Curricular Orientadora dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental .... 17

3.3. Organização do trabalho pedagógico do professor ................................... 18

4. Princípios de funcionamento ......................................................................... 21

5. Metodologia ..................................................................................................... 23

6. Avaliação .......................................................................................................... 26

6.1. Instrumentos de avaliação ......................................................................... 27

Referências Bibliográficas ................................................................................. 30

Anexos.................................................................................................................. 33



Educação com Movimento

7

Lista de Siglas

CAIC Centro de Atendimento Integral à Criança

CED                                        Centro Educacional

CEF                  Centro de Ensino Fundamental

CEFDESC Coordenação de Educação Física e Desporto Escolar

COETE Coordenação de Políticas Educacionais Transversais

CRE Coordenação Regional de Ensino

DIEF Diretoria de Ensino Fundamental

DIINF Diretoria de Educação Infantil

DISPRE Diretoria de Serviços e Projetos Especiais de Ensino

EAPE  Centro de Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação

EC Escola Classe

GEFID Gerência de Educação Física e Desporto Escolar

JI Jardim de Infância

LDB Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional

PPA Plano Plurianual do Governo do Distrito Federal

PDE Plano Distrital de Educação

PECM Projeto Educação com Movimento

RAV Registro de Avaliação

SAP Sistema de Acompanhamento Pedagógico

RDIA Relatório Descritivo Individual do Aluno

SEEDF Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal

SUBEB Subsecretaria de Educação Básica

SUPLAV        Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação

UNIGEP Unidade Regional de Gestão de Pessoas

UNIEB Unidade Regional de Educação Básica

 



Educação com Movimento

Apresentação

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) apre-
senta o Projeto Educação com Movimento (PECM) para a rede pública de 
ensino, orientando a inserção do professor de Educação Física na Educação 
Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

O documento reúne concepções, princípios, procedimentos e instrumen-
tos avaliativos que norteiam a organização do trabalho pedagógico e admi-
nistrativo desse profissional, em consonância com os documentos norteado-
res da rede pública de ensino do Distrito Federal. 

O PECM tem como finalidade precípua a  ampliação das experiências 
corporais dos estudantes da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental, mediante a intervenção pedagógica integrada e interdiscipli-
nar entre o professor de Atividades e o professor de Educação Física, na 
perspectiva da Educação Integral, conforme preconizado no Currículo em 
Movimento da Educação Básica do Distrito Federal. 

A partir desse projeto, desenvolvido pela Gerência de Educação Física 
e Desporto Escolar (GEFID), da Diretoria de Serviços e Projetos Especiais 
de Ensino (DISPRE), em parceria com as Diretorias de Educação Infantil 
(DIINF) e de Ensino Fundamental (DIEF), espera-se contribuir com a quali-
dade socialmente referenciada dos processos de ensinar e aprender dos es-
tudantes, aproximando os conhecimentos escolares da brincadeira, do jogo 
e de toda a cultura corporal explorada pelo professor de Educação Física, 
possibilitando assim uma formação integral e integrada ao Projeto Político-
-Pedagógico das unidades escolares.
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1. Objetivos 

1.1 - Objetivo Geral

Implantar e implementar projeto de educação denominado Educação com 
Movimento na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental 
da rede pública de ensino do Distrito Federal, ampliando as experiências cor-
porais dos estudantes, mediante a intervenção pedagógica integrada e inter-
disciplinar entre o professor de Atividades e o professor de Educação Física 
na perspectiva da Educação Integral, conforme preconizado no Currículo em 
Movimento da Educação Básica do Distrito Federal. 

1.2 - Objetivos Específicos

• Explorar os conteúdos da cultura corporal de movimento presentes na 
Educação Física, tais como: o jogo, a brincadeira, o esporte, a luta, a gi-
nástica, a dança e conhecimentos sobre o corpo, integrando-os aos obje-
tivos, linguagens e conteúdos da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental; 
• Estimular a interdisciplinaridade na intervenção pedagógica do profes-
sor de Educação Física, por meio do planejamento e atuação integrada 
ao trabalho do professor de Atividades, em consonância com o projeto 
político-pedagógico da escola e com o Currículo em Movimento da Edu-
cação Básica;
• Fortalecer o vínculo do estudante com a escola, considerando as ne-
cessidades da criança de brincar, jogar e movimentar-se, utilizando as 
estratégias didático-metodológicas da Educação Física na organização 
do trabalho pedagógico da escola;
• Contribuir para a formação integral dos estudantes, por meio de inter-
venções corporais pedagógicas exploratórias e reflexivas, com base em 
valores, tais como: respeito às diferenças, companheirismo, fraternida-
de, justiça, sustentabilidade, perseverança, responsabilidade, tolerância, 
dentre outros, que constituem alicerces da vida em sociedade e do bem-
-estar social. 



Educação com Movimento

2. A inserção da Educação Física 
na Educação Infantil e nos Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental

A inserção da Educação Física na Educação Infantil e nos Anos Iniciais 
do Ensino Fundamental não é uma proposta nova. Algumas iniciativas foram 
conduzidas em Minas Gerais, Amazonas e no município de Goiânia, despon-
tando no Distrito Federal, no final dos anos 50 e início dos 60, com Anísio 
Teixeira, ao pensar o projeto de educação para a Capital da República. A 
iniciativa, que seria referência nacional, implementou-se, à época, no projeto 
denominado Escola-Parque, inserindo o componente curricular Educação Fí-
sica, entre outros, para estudantes dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, 
proposta esta que perdura até os dias atuais.

A partir de plenárias realizadas em 2011, com a participação de professo-
res desta rede pública, para discussão do Currículo em Movimento da Edu-
cação Básica do Distrito Federal, diversos apontamentos dos professores de 
Atividades indicaram a necessidade de inserção do professor de Educação 
Física nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental para a qualificação do traba-
lho pedagógico relacionado ao corpo e movimento humano. Essa indicação 
propiciou a elaboração da primeira versão do Projeto.

Foto: Rogério Bertoldo Guerreiro

10



Educação com Movimento

11

Em 2012, inspirada na experiência da Escola Candanga (1995), a en-
tão Coordenação de Educação Física e Desporto Escolar (CEFDESC), em 
parceria com a Coordenação de Ensino Fundamental da Subsecretaria de 
Educação Básica, e com o apoio da Subsecretaria de Gestão de Pessoas, 
elaborou o Projeto Educação com Movimento (2011), com o intuito de in-
serir progressivamente o professor de Educação Física nos Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental.

Ao longo dos anos, o PECM foi expandindo progressivamente seu atendi-
mento nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e, em 2014, passou a aten-
der a Educação Infantil, inserindo-se no planejamento das políticas públicas 
educacionais constantes no Plano Distrital de Educação (PDE), publicado 
em 2015, no Plano Plurianual do Governo do Distrito Federal (PPA), publica-
do em 2016, e no Planejamento Estratégico da SEEDF (2015). 

A ampliação desse atendimento para a Educação Infantil e a integração à 
política de Educação Integral requerem orientações didático-pedagógicas e 
administrativas que possibilitem a atuação qualificada do professor de Edu-
cação Física, considerando as especificidades dessas etapas de ensino e 
o compartilhamento com o professor de Atividades no planejamento e nas 
ações voltadas para o trabalho com a cultura corporal de movimento das 
crianças.

Nesse sentido, a expansão do PECM visa proporcionar a democratização 
desse atendimento na rede pública de ensino do Distrito Federal, conforme 
critérios estabelecidos pela Diretoria de Educação Infantil (DIINF), Diretoria 
de Ensino Fundamental (DIEF) e pela Diretoria de Serviços e Projetos Es-
peciais de Ensino (DISPRE) da Subsecretaria de Educação Básica, asse-
gurando a qualidade do atendimento realizado pelo professor de Educação 
Física.
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3. O Currículo e os fundamentos 
norteadores   do   trabalho   pedagógico 
do professor de Educação Física

A Educação Física, no sistema público de ensino do Distrito Federal, é 
orientada pelo Currículo em Movimento da Educação Básica, que apresenta 
as concepções, objetivos e conteúdos das etapas e modalidades da educa-
ção. Este documento é a base do trabalho pedagógico do professor na escola. 
Construído a partir de ampla discussão dos educadores da rede pública, o 
Currículo em Movimento da Educação Básica do Distrito Federal é a materia-
lização dos desejos e anseios da comunidade escolar.

Ressalta-se que estas orientações do Currículo em Movimento da Edu-
cação Básica, e as descritas neste Caderno do Projeto Educação com Mo-
vimento, não se configuram como um “manual”, e sim como um referencial 
que tem como objetivo apoiar a organização do trabalho pedagógico dos 
professores envolvidos, na articulação, planejamento, desenvolvimento e 
avaliação das práticas educativas nas unidades escolares.

A atuação pedagógica do professor de Educação Física, integrada à prática 
pedagógica do professor de Atividades, tem como objetivo fortalecer e enri-
quecer o trabalho educativo, ampliando as experiências corporais das crianças 

Foto: Luizão Almeida
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na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. As inserções 
da Educação Física nestas etapas da educação básica visam a ampliação 
do acesso às manifestações da cultura corporal de movimento, contribuindo 
significativamente para as aprendizagens na perpectiva da educação integral. 

Espera-se, com essa lógica curricular, favorecer o encontro in-
terdisciplinar, bem como evitar a valorização entre um tempo 
de alegria, caracterizado por atividades não convencionalmen-
te escolares, e um tempo de tristeza, caracterizado pelo con-
teúdo formal e acadêmico [...] (DISTRITO FEDERAL, 2014).

Assim, compreende-se que o PECM colabora para uma transformação no 
cotidiano da escola, em que a Educação Física e Pedagogia se unem, com-
partilhando conhecimentos, registrando dificuldades, observando diferenças 
e as diversidades, intrínsecas ao processo de ensino-aprendizagem no con-
texto escolar. É neste espaço de construção coletiva em aspectos variados, 
e transversais do ensino, em que se dá a inserção do professor de Educação 
Física no contexto, também, de uma escola inclusiva.

De acordo com a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 
Educação Inclusiva (BRASIL, 2008), a  educação especial é uma modalidade 
de ensino transversal a todos os níveis e etapas da educação, com o objetivo de 
atender às necessidades educacionais especiais de estudantes com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. 

Com o advento do movimento de Inclusão, o Brasil vive, na últi-
ma década, a implementação de políticas educacionais inclusi-
vas que visam à matrícula de alunos público alvo da educação 
especial nas classes comuns do ensino regular, assim como a 
oferta do AEE - Atendimento Educacional Especializado no con-
traturno escolar (SOARES, 2013). 

Ainda segundo Soares (2013), a sociedade vai  mudando seus paradigmas de 
tempos em tempos, conforme a força e o nível de organização da própria socie-
dade, a despeito de seus atrasos e seus avanços científicos, sociais e políticos. 
Saímos de uma sociedade completamente excludente, passando por períodos de 
integração e inclusão (JANUZZI, 1985; ARANHA, 2004; MAZZOTA, 2005). 

O PECM, corroborando o movimento de inclusão escolar, tem como pres-
suposto a escolarização do estudante da Educação Especial em classes do 
ensino regular, juntamente com os demais estudantes, como um fator pre-
ponderante para o fortalecimento e crescimento de todos. Pois é notório que:

durante muito tempo, crianças com deficiência ou com trans-
tornos diversos eram atendidos em locais segregados, seja 
em instituições ou escolas especializadas, seja em classes 
especiais dentro de escolas regulares, com pouca interação 
com o restante da escola.  Esse atendimento envolvia acom-
panhamentos clínicos, como médicos, psicólogos, fisiotera-
peutas, fonoaudiólogos, e também atendimentos pedagógi-
cos ou psicopedagógicos, mas em geral não seguiam a base 
curricular comum da faixa etária ou da etapa pedagógica da 
criança (SOARES, 2013). 
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Evidencia-se que a escola, tradicionalmente, tem lidado de forma pouco 

flexível com a corporeidade das crianças, sejam elas sem ou com algum 
tipo de deficiência. De acordo com Costa (2000), as práticas escolares não 
percebem as crianças como sujeitos com opiniões próprias e contribuições a 
dar, não valorizando as capacidades de criação e recriação de suas realida-
des, suas produções e culturas. 

As ações psicomotoras tais como o brincar e o jogar são, portanto, produ-
ções culturais indissociáveis nas manifestações corporais da criança.

Desta forma, a perspectiva integral de formação preconiza a indivisibilida-
de do ser humano, contrapondo-se à noção tradicional da sala de aula como 
sendo o espaço da aprendizagem e da seriedade,  e o espaço do pátio e/ou 
da quadra de esportes como sendo o espaço de recreação, e secundário ao 
processo de ensino e aprendizagem

A criança aprende por meio do movimento de saltar, correr, chutar, arre-
messar, rolar, transpor barreiras e outras habilidades desenvolvidas nos jo-
gos, brincadeiras, entre outras atividades lúdicas. A aquisição de habilidades 
motoras básicas e controle corporal permitem à criança aprimorar seus ges-
tos e expressões de forma a possibilitar interações humanas mais diversas, 
pautadas pela ludicidade e pela conquista da autonomia e autoconfiança. No 
mundo concreto e real, no qual o sujeito se relaciona a uma atividade corpo-
ral (brincadeira, jogo, etc.), a criança transforma em símbolos aquilo que vê, 
cheira, pega, chuta, corre e assim por diante, possibilitando a representação 
mental por intermédio da ação corporal.

Conforme Rodrigues (2005), a linguagem corporal precede a comunicação 
humana e, invariavelmente, transcende às demais formas de comunicação. 
A importância das brincadeiras, jogos, danças, lutas, esportes e ginásticas e 
conhecimentos sobre o corpo na construção do acervo cultural e identitário 
de nossos estudantes, desde seu ingresso na Educação Infantil, demonstra 
o significativo papel do professor de Educação Física na abordagem dessa 
linguagem, em articulação com os objetivos e conteúdos de cada etapa, fase 
e modalidade prevista no Currículo em Movimento da Educação Básica do 
Distrito Federal.

Assim, os professores de Educação Física devem desenvolver metodolo-
gias nas quais estão envolvidos – o professor pedagogo, regente da turma, o 
coordenador pedagógico local, orientadores educacionais e demais integran-
tes do corpo docente – a fim de concretizar uma proposta curricular integrada.  

Do mesmo modo, o professor de Educação Física, ao se aproximar do am-
biente de aprendizagem e desenvolvimento propiciado pelos professores peda-
gogos favorece a interdisciplinaridade, no que se refere ao planejamento, exe-
cução e avaliação de suas intervenções pedagógicas. O resultado da prática 
interdisciplinar proporciona também um repensar sobre as atividades que in-
fluenciam o contexto da formação integral, oferecendo, assim, uma aprendiza-
gem mais contextualizada e significativa para a vida da criança em sociedade.
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3.1. Base Curricular Orientadora da Educação Infantil

O conceito de educar na infância vem sofrendo grandes alterações. A es-
cola precisa compreender que o movimento exteriorizado nos jogos e brin-
cadeiras é uma ferramenta pedagógica poderosa no processo educativo do 
estudante. Considera-se que a construção da visão de mundo do ser huma-
no está vinculada ao desenvolvimento da linguagem, sendo que o brincar, o 
interagir, o aprender e todas as formas de expressão da cultura corporal de 
movimento infantil estão profundamente entrelaçadas.

Ao se referir às experiências corporais das crianças da primeira e da se-
gunda infância, a partir dos desafios e estímulos que a escola pode lhes pro-
piciar, compreende-se que o brincar, mediado pela intervenção pedagógica 
do professor, possibilita o contato com os conceitos e suas relações lógicas, 
impulsionando o desenvolvimento da criança além do estágio de desenvolvi-
mento que ela atingiria com seu comportamento habitual (VYGOTSKY, 1989).

O Currículo da Educação Infantil, ao preconizar os princípios éticos, polí-
ticos e estéticos, converge para a perspectiva de educação integral que nor-
teia o planejamento, intervenção e avaliação integrada dos professores de 
Educação Física com os professores de Atividades nesta etapa de ensino.  

Sendo a Educação Infantil a porta de entrada da Educação Básica, con-
sidera-se que esta etapa é fundamental e privilegiada para estimular e pro-
porcionar para as crianças desafios motores, cognitivos e socioafetivos, com 
vistas ao seu pleno desenvolvimento. 

Foto: Luizão Almeida
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Para tanto, a Educação Infantil adota a forma de organização escolar a 

partir de um eixo integrador, que possibilita repensar as práticas pedagógi-
cas que compõem a proposta curricular, preocupando-se com uma educação 
cuidadosa e integrada simultaneamente pelo educar, cuidar, brincar e inte-
ragir.

Neste sentido, a socialização entre as crianças permite que estas esta-
beleçam trocas com o meio, oferecendo novos significados ao brinquedo e 
aos materiais. Sendo assim, o “faz de conta” e a ficção continuam a serem 
traços essenciais do brinquedo, do jogo e do esporte que permitem à criança 
integrar-se e desenvolver-se no mundo natural e social, recriando suas ex-
periências, percepções, sentimentos e pensamentos, convergindo tarefas de 
ordem cognitiva, emocional, motora e social. 

Com relação à organização do trabalho pedagógico do professor  atuante 
na Educação Infantil, enaltece-se a importância da intervenção pedagógica 
nos elementos que compõem a sua rotina e o seu ambiente escolar, destaca-
damente os  materiais, os espaços e os tempos dedicados vivencialmente às 
crianças desde seu acolhimento até a alimentação, o sono e a convivência 
com a família, entendendo que estes e outros são primordiais para o desen-
volvimento integral da criança. 

A Educação Infantil preconiza a organização curricular em linguagens, 
que permite o trabalho multidimensional dos estudantes, possibilitando a 
compreensão de mundo e produção de novos significados, a partir de suas 
vivências pessoais. Assim, o PECM deve contribuir para a construção da 
identidade da criança, proporcionando experiências corporais que valorizem 
a diversidade e a convivência saudável.

É preciso que, na escola, as crianças tenham o reconhecimento de sua 
cultura corporal de movimento, pois esta é a chave para um trabalho pedagó-
gico integrado nas diversas linguagens desenvolvidas por elas. O professor 
de Educação Física que atua na Educação Infantil precisa adotar uma postu-
ra receptiva, afetiva, dialógica e agregadora com as crianças, bem como ser 
flexível em relação às características do estágio de desenvolvimento em que 
estas se encontram. 

Desta forma, é fundamental que os gestores, professores e a comuni-
dade escolar, de uma maneira geral, compreendam a especificidade do 
segmento Educação Infantil de forma a valorizar e ressignificar as re-
lações escolares, levando em consideração o tempo histórico de cada 
criança e o seu desenvolvimento individual.

16
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3.2. Base Curricular Orientadora dos Anos Iniciais do En-
sino Fundamental

 
A Educação Física nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental representa 

um avanço na compreensão da cultura corporal de movimento  para a forma-
ção integral dos estudantes. As práticas corporais são produções culturais 
históricas que acumulam diversos conhecimentos, valores e formas de com-
preender o mundo que a humanidade vem sistematizando ao longo de sua 
história e são ensinadas pelo professor de Educação Física. A aprendizagem 
da cultura corporal de movimento proporciona, desse modo, o conhecimento 
do ser humano, suas possibilidades e limites, em interação com o mundo, 
com a natureza e com a sociedade. Tendo como objeto as práticas corporais, 
a movimentação corporal é elemento obrigatório da Educação Física para a 
aprendizagem dos seus conhecimentos que abrangem, de maneira integra-
da, as dimensões cognitivas, motoras e sócio-afetivas. 

A formação integral da criança tem como ponto de partida a prática so-
cial por meio da brincadeira, do jogo e de movimentos básicos, vivenciados 
em atividades orientadas, de iniciação das danças, de ginásticas, de lutas 
e de jogos pré-desportivos, entre outras atividades que, ao oportunizar as 
aprendizagens, favorecem o desenvolvimento geral do estudante.

Apesar de ser uma área de conhecimento centrada no movimento 
humano e no corpo, a Educação Física não deve ser tratada como com-
plementar aos outros componentes curriculares. Em contato direto com as 
outras áreas do conhecimento, esta possibilita a interpretação da realidade 
e a construção da identidade por meio de uma das formas predominantes e 
mais complexas de expressão humana, que é a liguagem corporal. Dessa 
forma, superam-se abordagens da Educação Física como ferramenta para 
canalizar as energias das crianças ou como mera atividade física que busca 
apenas o aperfeiçoamento motor, sendo apartada do fazer pedagógico da 
escola. 

O planejamento, intervenção pedagógica e avaliação do professor preci-
sam ter como finalidade a aprendizagem de todos os estudantes, conside-
rando a sua realidade, a sua história de vida e o seu contexto sociocultural. 
Dessa forma, a interdisciplinaridade precisa ser enraizada nas relações in-
terpessoais do fazer pedagógico do professor, superando abordagens frag-
mentadas e reducionistas do seu trabalho, equivocadamente centradas nos 
aspectos cognitivos ou motores, no mérito individual e no tecnicismo-con-
teudista. O professor de Educação Física deverá elaborar seu planejamento 
de ensino para esta fase do Ensino Fundamental tendo como base a orga-
nização curricular do projeto político-pedagógico da escola, referenciado no 
Currículo em Movimento da Educação Básica do Distrito Federal.
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3.3. Organização do trabalho pedagógico do professor

Ao pensarmos na organização do trabalho pedagógico do professor, de-
vemos avaliar que esta organização se dá a partir de um determinado ethos 
social e histórico. O planejamento faz parte da própria evolução humana e 
carrega consigo reflexos do contexto sociocultural maior da sociedade. O 
planejamento da intervenção pedagógica na escola deve ir além de uma lista 
de conteúdos e tarefas a serem seguidas. Planejar é pesquisar e construir 
novas possibilidades críticas acerca da realidade dos estudantes e do pró-
prio professor. 

Para Gandin (1994), planejar é decidir que tipo de sociedade e de ser hu-
mano são esperados e que tipo de ação educativa será desenvolvida, verifi-
cando a distância real desta ação para o resultado esperado. De acordo com 
Libâneo (2004), o planejamento docente é um processo de racionalização, 
organização e coordenação da prática docente, articulando a ação educativa 
e a realidade social. 

Ao mesmo tempo, o planejamento é um momento de pesqui-
sa e reflexão intimamente ligado à avaliação. Assim, o ato de 
planejar não se reduz ao mero preenchimento de formulários 
administrativos. É a ação consciente de prever a atuação do 
educador, alicerçada nas suas opções político-pedagógicas 
e fundamentada nos problemas sociais, econômicos, políti-
cos e culturais que envolvem os participantes do processo 
de ensino-aprendizagem (escola, professores, alunos, pais, 
comunidade) (MAIA et al, 2009). 

Foto: Luizão Almeida
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Os professores são os principais sujeitos mediadores do processo de en-
sino e aprendizagem dos estudantes no ambiente escolar. Este documento 
se propõe a dialogar e provocar os professores de Educação Física para que 
avancem ainda mais no planejamento de suas intervenções pedagógicas 
nos diversos espaços educativos da escola. 

Não existe “fórmula secreta” e nem “receita” para uma intervenção eficien-
te e eficaz, tendo em vista que a forma de enfrentar a realidade escolar e de 
resolver seus problemas está intrinsecamente ligada às especificidades de 
cada contexto e seus respectivos processos de construção.

Esta construção contextual requer o delineamento específico do profes-
sor, no que tange o conhecimento escolar, pois historicamente a escola tem 
desconsiderado o saber popular ou tudo que transgrida o conhecimento tra-
dicional, que é transmitido de forma pronta e acabada. O papel do professor, 
para além de mostrar como se faz, é de provocar os estudantes, a partir da 
criação de situações desafiadoras, a descobrirem como fazer. 

As estratégias didático-pedagógicas desafiam e provocam situações de 
ensino e aprendizagem, levando em conta a historicidade que cada estudan-
te carrega consigo, sua trajetória enquanto ser socialmente em construção 
e participante ativo do mundo circundante. Somente desta forma que é pos-
sível se organizarem os conhecimentos escolares e, consequentemente, a 
prática pedagógica do professor de Educação Física. 

A integração do trabalho dos professores de Educação Física e de ativida-
des se concretiza por meio da participação ativa nos espaços de coordena-
ção pedagógica, cada qual com sua importância e características. Enquanto 
a coordenação pedagógica coletiva possibilita a articulação entre os pares 
e a avaliação dos processos de ensino e aprendizagem da escola como um 
todo, as coordenações pedagógicas específicas permitem o estabelecimen-
to da progressão curricular, que considera a abragência e a profundidade 
dos conteúdos e objetivos ligados à Educação Física. Por fim, destaca-se a 
imprescindibilidade da coordenação pedagógica conjunta entre o professor 
de Educação Física e o professor de Atividades, entendendo que este é o 
momento que possibilita a interdisciplinaridade.

A sistematização do planejamento do professor de Educação Física, na 
medida que é integrado ao trabalho pedagógico do professor de Atividades, 
precisa compor a organização curricular do projeto político-pedagógico da 
escola. Esse registro, longe de ser uma demanda burocrática, traz consis-
tência didático-pedagógica e coerência para a intervenção do professor de 
Educação Física em relação aos outros projetos e atividades pedagógicas 
desenvolvidas no âmbito da unidade escolar. Além disso, possibilita-se ava-
liar com maior clareza a organização curricular da Educação Física, no que 
tange a abrangência dos conteúdos da cultura corporal de movimento e a 
profundidade na abordagem desses conhecimentos, dentro do que circuns-
creve a especificidade da Educação Física escolar. 

Ainda no tocante à organização do trabalho pedagógico do professor 
de Educação Física, salienta-se que este registro deve colaborar para uma 
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perspectiva integral de formação. O alinhamento de parâmetros que articu-
lam os níveis de avaliação educacional, entralaçando-os desde a avaliação 
para as aprendizagens do estudante, avaliação institucional e avaliação em 
larga escala ou em rede, preocupa-se com a identificação de potencialidades 
e fragilidades do Projeto com vistas a assegurar um trabalho integrado e de 
qualidade aos estudantes da rede pública de ensino do Distrito Federal. Os 
instrumentos de avaliação e a descrição metodológica de como aplicá-los fi-
gura na seção posterior referente a este tema (DISTRITO FEDERAL, 2014a).
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4. Princípios de funcionamento

1º – O atendimento do professor de Educação Física na Educação Infantil 
e/ou nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental deverá primar, em todos os 
casos, pelo planejamento conjunto com o professor de Atividades e partici-
pação efetiva nos espaços de coordenação pedagógica. A intervenção peda-
gógica do professor de Educação Física deverá ser conjunta com o professor 
de Atividades, firmando uma atuação interdisciplinar;

2° – O desenvolvimento do Projeto, quanto ao quantitativo e duração das 
aulas, na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental será 
organizado assim: duas intervenções semanais de 50 minutos cada, evitan-
do-se aulas duplas ou em dias consecutivos;

3º – Nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental será priorizado o atendi-
mento das turmas de 5º ano, expandindo para as turmas de 4º, 3º, 2º, 1º 
anos; 

4° – Na Educação Infantil, deverão ser atendidos, prioritariamente, os es-
tudantes do 2° período (5 anos), expandindo, gradativamente, para o 1° pe-
ríodo (4 anos) e demais turmas da escola;

Foto: Luizão Almeida
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5° – O professor de Educação Física atuará de acordo com as seguintes 

cargas horárias: 
• Carga horária de 40 horas, em regime de jornada ampliada atendendo, no 
mínimo, dez (10) e, no máximo, quinze (15) turmas no turno de regência;
• Carga horária de 40 horas, em regime de 20h mais 20h para as unidades es-
colares com até sete (7) turmas, por turno, garantida a coordenação pedagógica 
conjunta com os professores pedagogos;
• Carga horária de 20 horas para as unidades escolares com até sete (7) tur-
mas, por turno. 

6° – Caso perdure carga residual para o professor de Educação Física, 
caberá o desenvolvimento de projetos interdisciplinares, consoantes e cons-
tantes no PPP da unidade escolar. 

7º – Caso a escola possua turmas de classe especial, o professor de Edu-
cação Física poderá atendê-las, desde que não ultrapasse o máximo de 15 
turmas, observando-se sempre a possibilidade de inclusão nas turmas regu-
lares de Educação Física.

Os princípios de funcionamento do PECM buscam orientar a inserção do 
professor de Educação Física, em consonância com as especificidades da 
Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Esses princí-
pios precisam ser observados em hierarquia, do primeiro até o último, no mo-
mento de modulação da unidade escolar, com vistas a assegurar a qualidade 
da intervenção pedagógica.

Os princípios de funcionamento precisam ser garantidos por todos os envol-
vidos com o PECM, devendo a equipe gestora ratificar sua responsabilidade 
por meio do preenchimento de um Termo de Compromisso (Anexo 1).  As CRE 
também devem cumprir o papel de identificar e orientar caso haja desajustes 
com a proposta. O não cumprimento destes princípios poderá acarretar o des-
ligamento da unidade escolar do PECM ou devolução do professor para sua 
respectiva CRE. Os casos serão avaliados e orientados pela Gerência de Edu-
cação Física e Desporto Escolar (GEFID).
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5. Metodologia

O desenvolvimento metodológico do PECM foi elaborado com vistas a 
assegurar o trabalho interdisciplinar, operacionalizando a inserção do pro-
fessor de Educação Física na organização escolar da Educação Infantil e 
dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Com isso, estabeleceram-se as 
rotinas da regência do professor em um dos turnos, garantindo o outro para 
a realização das coordenações pedagógicas, cursos de formação continua-
da e realização das reuniões pedagógicas do Projeto. 

Salienta-se que a organização proposta nas Tabelas 1 e 2 (p. 24) fazem 
referência ao atendimento em regime de jornada ampliada de 40 horas 
semanais do professor de Educação Física, exigindo adaptações para 
o cumprimento dos princípios do Projeto, no caso da atuação de pro-
fessores em regime de 20h/20h ou 20h. 

Foto: Luizão Almeida
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TABELA 1
Organização do trabalho pedagógico do professor de Educação 
Física com regência no turno matutino

Turno Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

Matutino Regência Regência Regência Regência Regência

Vespertino
Coordenação 
Pedagógica 
Individual 

Coordenção 
Pedagógica 

Interdisplinar/ 
reuniões do 

Projeto

Coordenação 
Pedagógica 

Coletiva

Curso de 
Formação 

Continuada/ 
Coordenação 

Pedagógica por 
componente 

curricular

Coordenação 
Pedagógica 
Individual 

TABELA 2
Organização do trabalho pedagógico do professor de Educação 
Física com regência no turno vespertino

Turno Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

Matutino
Coordenação 
Pedagógica 
Individual 

Coordenção 
Pedagógica 

Interdisplinar/ 
reuniões do 

Projeto

Coordenação 
Pedagógica 

Coletiva

Curso de  
Formação 

Continuada / 
Coordenação 

Pedagógica por 
componente 

curricular

Coordenação 
Pedagógica 
Individual 

Vespertino Regência Regência Regência Regência Regência

Conforme as tabelas 1 e 2, destaca-se um dos turnos para a realização 
das atividades do PECM, entendendo a necessária integração dessas inter-
venções com o professor de Atividades para possibilitar o exercício da inter-
disciplinaridade. O processo de ensino de Educação Física, além de contri-
buir para ampliação do acervo cultural e corporal dos estudantes,  possibilita 
o desenvolvimento de conteúdos teórico-práticos relacionados às mais di-
versas áreas do conhecimento tanto na Educação Infantil quanto nos Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental.

Dessa maneira, a observação participante das aulas de Educação Física 
pelo professor pedagogo pode direcionar as intervenções didático-pedagó-
gicas, no sentido de qualificar as brincadeiras, jogos, esportes, ginásticas, 
lutas, danças e conhecimentos sobre o corpo para a formação integral dos 
estudantes.

O outro turno fica destinado às atividades de planejamento e de formação 
continuada para o professor de Educação Física, das quais destacam-se 
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os momentos de coordenação pedagógica, indispensáveis à integração do 
seu trabalho ao projeto político-pedagógico da unidade escolar. Ainda serão 
realizadas reuniões, com o objetivo de socializar experiências e, ao mes-
mo tempo, adquirir orientações administrativas e didático-metodológicas que 
viabilizem o desenvolvimento do Projeto.

Também faz-se necessária a participação desses professores em cursos 
de formação continuada, promovidos periodicamente pelo Centro de Aperfei-
çoamento dos Profissionais da Educação (EAPE) com o objetivo de qualificar 
a intervenção pedagógica destes profissionais a partir das concepções do 
Currículo em Movimento da Educação Básica do Distrito Federal e do de-
bate, estudo e vivência teórico-prática dos conteúdos da cultura corporal de 
movimento.

O processo de registro administrativo e pedagógico do professor de Edu-
cação Física segue a orientação dos procedimentos de escrituração da 
Carreira Magistério Público da SEEDF, com assinatura de folha de ponto e 
preenchimento de Diário de Classe. Importante salientar que o registro de 
Diário de Classe contribui com informações que, somadas a outros instru-
mentos e procedimentos, colaboram para a conquista das aprendizagens 
pelos estudantes.  

Além dos procedimentos de escrituração, o PECM prevê instrumentos 
de avaliação próprios, apresentados em anexo, que visam promover a pers-
pectiva formativa de avaliação para as aprendizagens e avaliação do Projeto 
pelos professores, gestores e estudantes. 

Ao longo do ano, o professor de Educação Física deverá elaborar um 
relatório em formato de portfólio, sistematizando suas experiências de-
senvolvidas na escola. Os intrumentos encontram-se detalhados nos 
anexos.
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6. Avaliação

O ato de avaliar assume diferentes significados de acordo com seu  contexto 
e com os seus objetivos. No campo educacional, a avaliação consiste em um 
conjunto de procedimentos e técnicas de registro, observação e mensuração de 
dados referentes às condições, processos, concepções, objetivos e conteúdos 
da educação na perspectiva da definição de prioridades para a elaboração e 
retroalimentação do planejamento para o alcance das aprendizagens.

Avaliar para incluir, incluir para aprender e aprender para de-
senvolver-se: eis a perspectiva avaliativa adotada. Embora a 
avaliação seja um termo polissêmico, entende-se que instru-
mentos/procedimentos pelos quais a análise qualitativa se so-
breponha àquelas puramente quantitativas podem realizar de 
maneira mais justa o ato avaliativo. Dessa sobreposição decor-
rem o olhar e a intervenção humana que os sistemas compu-
tadorizados, por si só, não são capazes de atingir (DISTRITO 
FEDERAL, 2014a).

A avaliação tem como objetivo subsidiar as intervenções pedagógicas, for-
necendo informações sobre a prática social dos estudantes e suas aprendi-
zagens “com vistas à constituição de processos didáticos emancipatórios nos 
quais ensinar, aprender, pesquisar e avaliar não se dão isoladamente ou em 
momentos distintos” (DISTRITO FEDERAL, 2014a). A construção do processo 
avaliativo deve se orientar pelo projeto político-pedagógico da escola, cons-

Foto: Rogério Bertoldo Guerreiro
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truído de forma coletiva e democrática, tendo como referência o Currículo em 
Movimento da Educação Básica do Distrito Federal e os outros documentos 
norteadores do trabalho pedagógico, em especial, as Diretrizes de Avaliação 
Educacional da SEEDF. 

É importante considerarmos que na Educação Infantil e nos Anos Iniciais 
do Ensino Fundamental deve fazer-se presente na avaliação a participação 
efetiva do professor pedagogo, que não pode se limitar a obervar as aulas, 
mas precisa integrar-se às brincadeiras, aos jogos e às atividades lúdicas de 
maneira corporal e colaborativa. Tal envolvimento no desenvolvimento das 
práticas pedagógicas nas aulas de Educação Física possibilita a percepção 
das aprendizagens dos estudantes, suas interações sociais e seu desenvol-
vimento da autonomia, expressividade e confiança de forma mais intensa e 
concreta, pois é vivenciando que o professor sente e pode, de fato, analisar os 
avanços e desafios enfrentados pelas crianças.  

Nesse sentido, avaliar no contexto das aulas de Educação Física, em qual-
quer tempo e em qualquer espaço, não pode se resumir à aplicação de ati-
vidades corporais mecânicas e repetitivas, muito menos à aplicação de uma 
avaliação quantificadora com movimentos desconexos, desarticulados, sem 
qualquer relação com a cultura, com a história de cada estudante e a sua co-
munidade, e sem que considere seu estágio de desenvolvimento. 

O instrumento de avaliação para as aprendizagens apresentado nes-
te documento não pretende ser a única ferramenta de investigação 
da realidade, podendo os professores acrescentarem novos itens 
para avaliação, caso considerem que os itens propostos não atendem 
completamente aos objetivos planejados por eles. É importante que o 
preenchimento do Instrumento de avaliação para as aprendizagens dos 
estudantes seja feito em conjunto pelos professores pedagogos e de 
Educação Física, para que se possa ter uma visão mais qualificada so-
bre o desenvolvimento do estudante.

6.1. Instrumentos de Avaliação

1 - Modelo de Portfólio (Anexo 2)

O portfólio é parte integrante do processo avaliativo do Projeto e deve ser 
sistematizado por cada professor para ser encaminhado à GEFID, ao final do 
ano letivo, no formato digital. O conteúdo do portfólio tem papel fundamental 
nas ações e planejamentos futuros. É por meio dele que são elaborados os 
relatórios anuais, o planejamento para o ano seguinte, bem  como serão iden-
tificadas as fragilidades para ajustes na execução do Projeto. As informações 
relativas aos planejamentos e atividades são aproveitados para a elaboração 
e atualização de cadernos pedagógicos e para a elaboração de vídeos que 
divulguem as estratégias positivas utilizadas pelos professores.
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2 - Modelo de Avaliação do Projeto pelos estudantes (Anexo 3)

A avaliação realizada pelos estudantes tem como objetivo verificar o alcance 
do PECM na sua visão. As questões apresentadas visam identificar a percepção 
do estudante em relação aos seus benefícios como também sobre o funciona-
mento do Projeto. A linguagem deste instrumento precisa, no caso da Educação 
Infantil, ser adaptada, a fim de permitir a avaliação desses estudantes em es-
pecífico. Tendo em vista o elevado número de estudantes, é recomendado que 
a avaliação seja realizada nas diversas turmas atendidas, em consulta coletiva 
aos estudantes quanto aos quesitos deste intrumento. Neste deve ser lançado o 
resultado do total de estudantes respondentes de acordo com os itens apresen-
tados, e, nas questões abertas, as opiniões dos estudantes devem ser coloca-
das em forma de tópicos, constando como anexo do portfólio.

3 - Modelo de Avaliação do Projeto pelos professores pedagogos 
(Anexo 4)

Este instrumento busca analisar o Projeto pela percepção do professor 
pedagogo, principalmente nos aspectos relativos ao desenvolvimento do es-
tudante e sua relação com o planejamento e atuação conjunta com o pro-
fessor de Educação Física. Para a inclusão no portfólio, deve ser anexada 
apenas uma ficha com os dados gerais, sendo que os comentários devem 
ser colocados em forma de tópicos.

4 - Modelo de Avaliação do Projeto pelos gestores (Anexo 5)

A avaliação realizada pelo gestor da unidade escolar objetiva acompanhar 
a realização do PECM na visão deste em âmbito local. Neste instrumento, 
existem campos para observações mais abertas, onde poderão ser deta-
lhadas as opiniões destes gestores de forma mais ampla. Os dados obtidos 
servirão para retratar o andamento do Projeto e a identificação de fragilida-
des que possam ser corrigidas em nível local, intermediário e central, para 
o alcance mais abrangente de suas finalidades. Este instrumento também 
deve ser anexado ao portfólio. 

5 - Modelo de Avaliação para as Aprendizagens dos estudantes 
(Anexo 6)

 Esta avaliação visa acompanhar o desenvolvimento dos estudantes 
em suas diversas dimensões, conforme estabelecido na perspectiva de uma 
Educação Integral. Além das afirmações ali contidas, o professor tem a liber-
dade de incluir outras que não estejam contempladas, mas que se adequem 
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melhor ao seu plano de ensino. Os instrumentos e técnicas de avaliação para 
as aprendizagens devem colaborar para a compreensão dos conhecimentos 
vividos nas aulas de Educação Física, devendo envolver os estudantes para 
a conscientização e descoberta da sua expressão corporal e das suas pon-
tecialidades e limitações.

Neste sentido, a avaliação para as aprendizagens precisa ser elaborada 
a partir dos objetivos específicos do PECM e dos objetivos delimitados pelo 
professor no seu planejamento. Ressalta-se ainda que a avaliação para as 
aprendizagens precisa ter como ponto de partida a prática social dos estu-
dantes para permitir a compreensão do processo de aprendizagem.

Assim a realização de uma avaliação diagnóstica é essencial para identi-
ficar o estágio de desenvolvimento e de conhecimentos dos estudantes. Os 
dados constantes desta ficha de avaliação devem ser utilizados para subsi-
diar os professores pedagogos na elaboração dos Relatório Descritivo Indivi-
dual do Aluno (RDIA) e Registro de Avaliação (RAV).

A utilização desses intrumentos visa propiciar a avaliação das aprendi-
zagens dos estudantes, em articulação com os aspectos de organização do 
trabalho pedagógico dos profissionais e com a avaliação do Projeto realizada 
pelos diferentes sujeitos que dele participam (gestores, professores e estu-
dantes). Nesse sentido, os instrumentos de avaliação constantes no Projeto 
visam  alinhar-se a uma perspectiva formativa e processual, complementan-
do os procedimentos formais e administrativos de registro do trabalho peda-
gógico como o Diário de Classe. 

Os resultados obtidos neste e nos outros instrumentos serão  sistemati-
zados no portifólio a ser apresentado ao final de cada ano, em uma mostra 
coordenada pela GEFID, com o objetivo de socializar experiências do traba-
lho realizado pelos professores ao longo do ano letivo.

Foto: Luizão Almeida
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ANEXO 1 

TERMO DE COMPROMISSO 

Eu,_______________________________________________________, 

matrícula_____________, na qualidade de Diretor(a) do(a) 

______________________________________(unidade escolar) da 

Coordenação Regional de Ensino_____________________, tenho ciência da 

proposta do Projeto Educação com Movimento e me comprometo a implantá-lo, 

de modo a cumprir o que está previsto em seus princípios e orientações 

pedagógicas. Ciente destas responsabilidades, envidarei esforços para o 

sucesso e plena realização do mesmo. 

Brasília, xx de xxxxxxx de XXXX. 

__________________________________ 
Diretor(a)/Matrícula 
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ANEXO 2 

ESTRUTURA DO PORTFÓLIO 

Coordenação Regional de Ensino:______________________________________ 

Unidade Escolar:____________________________________________________ 

Professor(a):_______________________________________________________ 

Carga Horária______________________________ 

Tempo de atuação no Projeto ( quantos anos?):___________________ 

Etapa: ________________________Períodos/ Anos  atendidos:______________ 

Nº de turmas atendidas este ano: Matutino: _____   Vespertino _____ 

Nº aproximado de estudantes atendidos pelo Projeto nesta Unidade Escolar: ___ 

1) Apresentar o plano de trabalho docente, de acordo com a estrutura de 

objetivos, conteúdos, estratégias de ensino e avaliação. Descrever algumas 

atividades realizadas ao longo do ano, incluindo fotografias e relatos;

2) Relatar as atividades realizadas dentro dos projetos desenvolvidos pela 

unidade escolar, incluindo fotografias e comentando a contribuição do 

professor de Educação Física. Também devem ser relatados os projetos 

desenvolvidos pelo professor de Educação Física que apresenta carga 

residual;

3) Pontos positivos observados no desenvolvimento do Projeto;

4) Relato sobre as dificuldades encontradas e sugestões para a resolução dos 

problemas;

5) Relato sobre a contribuição da formação continuada para a melhoria do seu 

trabalho pedagógico;

6) Relato sobre as coordenações pedagógicas com o(a) professor(a) 

pedagogo, equipe gestora e coordenadores;

7) Relato sobre as reuniões pedagógicas com a equipe da GEFID;

8) Avaliação - anexar os formulários de avaliação: “Avaliação do Projeto 

pelos estudantes”, “Avaliação do Projeto pelos(as) professores(as) 

pedagogos” e “Avaliação do Projeto pelos Gestores”;

9) Outras observações.
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ANEXO 3 

AVALIAÇÃO DO PROJETO PELOS ESTUDANTES 

Esta avaliação deve ser feita pelos estudantes participantes do Projeto. 

Para isso, o(a) professor(a) pedagogo e/ou de Educação Física realizará 

a avaliação por consulta coletiva aos estudantes quanto aos quesitos 

deste instrumento. Neste será lançado o número total de estudantes 

respondentes de acordo com os itens apresentados, e nas questões abertas 

as opiniões dos estudantes serão colocadas em forma de tópicos. Este 

quadro com os resultados deverá ser anexado ao portfólio. 

Unidade Escolar/CRE:________________________________________ 

Quantidade total de estudantes respondentes: _____________________ 

QUESTÕES SIM NÃO ÀS VEZES 

Você tem gostado das aulas realizadas pelo professor de 

Educação Física? 

As aulas tem ampliado seus conhecimentos sobre o corpo? 

As aulas tem ampliado seus conhecimentos sobre o 

movimento?  

As aulas tem ampliado seus conhecimentos sobre as cultura 

corporal (brincadeiras, jogos, esportes, danças, ginásticas, 

lutas)? 

O Projeto tem feito você se sentir melhor na escola? 

O Projeto melhorou sua relação com seus colegas de turma? 

O Projeto te ajuda a melhorar nos estudos? 

O(a) professor(a) pedagogo e o(a) professor(a) de Educação 

Física trabalham juntos nessas aulas? 

Você quer que o Projeto continue na sua escola? 

O que você mais gosta nas aulas do Projeto? (colocar em tópicos)  

O que você não gosta nas aulas do Projeto? (colocar em tópicos) 

O que você gostaria de fazer nas aulas de Educação Física? (colocar 

em tópicos) 
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ANEXO 4 
AVALIAÇÃO DO PROJETO PELO PROFESSOR DE ATIVIDADES 

Unidade Escolar/CRE: 

Quantidade de respondentes: 

QUESTÕES INSATISFATÓRIO SATISFATÓRIO 

Relação de trabalho do(a) 

professor(a) de Educação Física com 

os(as) professores(as) pedagogo? 

Planejamento em conjunto com os 

(as) professores(as) de Educação 

Física? 

Contribuição do Projeto para o 

desenvolvimento integral dos 

estudantes? 

Impacto do Projeto na comunidade 

escolar? 

Condições gerais da unidade escolar 

para o desenvolvimento do Projeto? 

Apoio da equipe gestora às atividades 

do Projeto? 

Compreensão de outros profissionais 

em relação à proposta do Projeto? 

Outros comentários (em forma de tópicos): 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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ANEXO 5 
AVALIAÇÃO DO PROJETO PELA EQUIPE GESTORA 

QUESTÕES SIM NÃO EM PARTE 
O Projeto tem contribuído para o 
desenvolvimento integral dos 
estudantes? 
O Projeto contribui para integrar o 
trabalho desenvolvido na unidade 
escolar? 
O Projeto tem repercutido 
positivamente na comunidade escolar? 
A unidade escolar possui as condições 
estruturais necessárias para o 
desenvolvimento do Projeto? 
O Projeto está inserido no PPP da 
unidade escolar? 
Os professores envolvidos 
desempenham adequadamente os 
princípios e orientações contidas no 
Projeto? 
O nível regional oferece os subsídios e 
o apoio necessário para a realização do
Projeto?
O nível central oferece os subsídios e 
orientações necessárias para a 
realização do Projeto? 

Faça um relato sucinto sobre a importância do Projeto para sua unidade 
escolar: 
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
Sugestões para o aprimoramento do Projeto: 

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Outras observações: 

_______________________________________________________________ 

Responsável pelo preenchimento: 

Nome/matrícula/cargo:_____________________________________________

_______________________________________________________________ 
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ANEXO 6 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO PARA AS APRENDIZAGENS DO ESTUDANTE 

Estudante:_________________________________________________  

Ano:______ - Turma:_______ 

QUESTÕES PARA AVALIAÇÃO DAS 

APRENDIZAGENS 

Sim (S) Não (N) Em 

parte 

(EP) 

Não se 

aplica 

(NA) 

BIMESTRE 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Com o desenvolvimento das aulas de Educação 

Física você tem notado evolução dos 

movimentos corporais do estudante? 
O estudante apresenta dificuldades de 

relacionamento durante a realização das aulas de 

Educação Física? 

Durante as práticas corporais, o estudante 

apresenta dificuldades em relação à diversidade 

dos estudantes da turma (gênero, étnico-racial, 

religiosa, estéticas e outras)? 

O estudante aceita bem novas atividades, 

brincadeiras e jogos propostos pelo(a) 

professor(a)? 
O estudante respeita as regras e acordos nas 

atividades durante as aulas de Educação Física? 
O estudante mostra interesse pelos conteúdos da 

cultura corporal de movimento trazidos pelo 

professor durante as aulas de Educação Física? 

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Este instrumento deve subsidiar a elaboração do RDIA ou RAV. 
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