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1) OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO SUBPROJETO 
A Educação Física Escolar passou por intensas transformações ao longo das últimas 
quatro décadas, impulsionada por iniciativas que culminaram em: (1) revisão de seu 
papel como componente curricular; (2) de sua finalidade na escola; (3) de seu objeto de 
ensino; (4) de seus objetivos de ensino; (5) dos conteúdos específicos; (6) de reflexão 
sobre a necessidade de transformações da prática pedagógica docente; (7) de reflexão 
sobre a transformação na relação professor-aluno-conhecimento; (8) nos processos de 
avaliação, entre outros. Decorrentes disso, aliado também a um grande 
desenvolvimento da área a partir da criação de diferentes programas de pós-graduação 
e de ações governamentais no âmbito geral da Educação a partir da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação (LDB 9394/96) como: a elaboração dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais - PCNs; dos Referenciais Curriculares para a Educação Básica; a elaboração do 
Plano Nacional de Educação (PNE) e mais recentemente a Base Nacional Comum 
Curricular – BNCC possibilitaram o estado da arte na Educação Física brasileira. Diante 
deste cenário é fundamental que o futuro professor domine os fundamentos da área 
na escola, seus objetivos, conteúdos, estratégias/métodos de ensino e processos de 
avaliação para desenvolver atuação condizente com as necessidades sociais da 
população e daquilo que vem sendo sistematizado como conhecimento acadêmico e 
profissional resultados de décadas de pesquisas. A Educação Física Escolar é o 
componente curricular que tem como objeto de estudo, pesquisa e ensino a Cultura 
Corporal de Movimento, expressa em diferentes manifestações corporais elaboradas 
pelo ser humano como: jogo e brincadeira, atividades rítmicas, expressivas e a dança, o 
esporte, a luta, a ginástica, práticas corporais de aventura, entre outras. Dessa maneira, 
são objetivos do projeto: 

a) Compreender o papel social da escola, seus processos de gestão, gestão do 
ensino e gestão da sala de aula.  

b) Compreender a Educação Física como linguagem e seu papel na formação 
escolar básica na construção da autonomia e da cidadania crítica.  

c) Compreender, construir, aplicar e avaliar conceitos que levem ao 
desenvolvimento de ensino comprometido com qualidade, preocupado em 
formar cidadãos solidários, críticos, responsáveis e reflexivos. 

d) Compreender o papel da Educação Física Escolar como componente de ensino 
que possui especificidade, conteúdos, objetivos, métodos de ensino e processo 
de avaliação que lhe atribui legitimidade no contexto escolar. 

e) Compreender, construir postura favorável e se conscientizar do papel e da 
responsabilidade social da Educação Física no âmbito educacional, do 
comprometimento de sua atuação como mediador do saber, buscando alinhar o 
fazer docente ao que propõe os Referenciais Curriculares Nacionais, a Base 



 
 

 

Nacional Comum Curricular, os referenciais Estadual e Municipal de São Paulo, 
obras de referência na área e os valores bíblico-cristãos. 

f) Compreender, experimentar, refletir e avaliar os pressupostos teórico-práticos, 
os objetivos de ensino e conteúdos/objetos de conhecimento, as habilidades 
previstas na Base Nacional Comum Curricular para a Educação Física escolar na 
educação básica. 

g) Construir, experimentar, refletir e avaliar ações teórico-práticas que possibilitem 
a compreensão da necessidade de ampliar o universo de vivências e saberes a 
serem proporcionados aos alunos da Educação Física Escolar na Educação Básica 
(Ensino Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio), a fim de que os mesmos 
possam conhecer, usufruir, criticar e transformar as diferentes manifestações 
corporais da Cultura de Corporal de Movimento dentro e fora do âmbito escolar. 

h) Debater, refletir e avaliar experiências teóricas e práticas que demonstrem a 
necessidade de uma atuação profissional que proporcione constante relação 
entre os conteúdos tradicionais da Educação Física (Jogo; Esportes Coletivos, 
Individuais e de Aventura; Atividades Rítmicas e Expressivas e as Ginásticas) e 
temas contemporâneos presentes na sociedade como: corpo e suas dimensões 
biológicas, históricas e culturais; promoção da saúde; padrões de beleza e 
consumo; doenças advindas do sedentarismo e de problemas com a imagem 
corporal, entre outros; 

i) Debater, refletir e avaliar experiências teórico-práticas que proporcionem a 
inclusão nas aulas de Educação Física Escolar e a reflexão sobre práticas 
pedagógicas que ao longo da história da Educação Física promoveram e ainda 
promovem a exclusão, seja por gênero, raça e nível de saber prático das 
diferentes manifestações corporais da Cultura Corporal de Movimento; 

j) Compreender, elaborar, aplicar e avaliar autônoma e criticamente planos de 
ensino e de aulas sobre os conteúdos da Cultura Corporal de Movimento, 
levando-se em consideração objetivos; habilidades e competências previstas 
para os três níveis de ensino da Educação Básica nos documentos de referência 
da área na relação com suas experiências acumuladas com a prática profissional 
ao longo da docência. 

k) Compreender, elaborar, aplicar e avaliar ações que promovam o conhecimento 
do contexto e cultura escolar, suas inter-relações e que proporcione a apreensão 
da necessidade de conhecer os alunos, suas condições familiares e 
socioeconômicas. 

 
2) DESCRIÇÃO DO CONTEXTO SOCIAL E EDUCACIONAL DOS MUNICÍPIOS ESCOLHIDOS 

PARA ARTICULAÇÃO 
Município de São Paulo 
O subprojeto de Educação Física atuará na comunidade na qual está inserida, na região 
sul da cidade de São Paulo, especificamente o distrito de Capão Redondo. Essa região 
apresenta indicadores sociais e educacionais abaixo do esperado e há concentração de 
uma grande quantidade de conjuntos habitacionais populares. Segundo dados da 
Prefeitura de São Paulo (13/01/2020) a região de Capão Redondo tem 268.729 
habitantes e a densidade demográfica é de 19.759 hab./km2, uma das maiores da 
cidade. Essa região também apresenta um dos maiores índices de vulnerabilidade social 
na capital paulista chegando a 27,9% em situação de vulnerabilidade alta ou muito alta, 



 
 

 

enquanto a média da capital paulista é de 8,9%. O UNASP-SP é a única instituição nessa 
região e está aqui localizada há 105 anos. A oferta de escolas (estaduais e municipais) 
nessa região é ampla e com cobertura completa de acesso, mas apresentam IDEB 
abaixo de outras regiões do município. A maior parte dos professores possui formação 
adequada, mas na rede estadual há professores não concursados, o que gera 
rotatividade de docentes nessas escolas. As municipais apresentam, de um modo geral, 
um padrão melhor de ensino se comparadas às estaduais. 
 
Município de Hortolândia 
Os primeiros capítulos da história de Hortolândia têm início entre os séculos XVIII e XIX, 
com o cultivo de café e algodão nas terras que, à época, eram conhecidas como bairro 
Jacuba. O nome, que em tupi-guarani significa “água quente” (y-acub), baseia-se em um 
pirão feito com farinha de mandioca, cachaça, açúcar e mel, muito apreciado por 
viajantes que passavam pela região. Em 1872, com a inauguração da estação ferroviária 
de Campinas, o local passa a integrar o caminho dos trens. A Estação Jacuba só vem 
depois, sendo instalada em 1917, exatamente onde funcionava, desde 1896, o ponto 
telegráfico. Em 1947, surge o primeiro loteamento, o Parque Ortolândia, pertencente a 
João Ortolan. O empreendimento começa a trazer urbanização para o que viria a ser a 
cidade. Em 1953, o vilarejo Jacuba é alçado a distrito do município de Sumaré. O nome 
Hortolândia é adotado apenas em 1958. Com o crescimento local, na década de 1980, 
devido à instalação de indústrias atraídas pelo incentivo fiscal, Hortolândia é 
responsável por mais de 60% da arrecadação de Sumaré. O desejo por melhorias na 
infraestrutura e preocupações na área social levam a população a um movimento pró-
emancipação, em busca de maior autonomia política. Em 19 de maio de 1991, por meio 
de plebiscito, a maior parte dos eleitores vota a favor da emancipação. Surge, assim, o 
município de Hortolândia. Localizada na RMC (Região Metropolitana de Campinas), 
Hortolândia possui grande potencial de desenvolvimento econômico. Atualmente, há 
mais de 500 indústrias, 2.881 pontos comerciais instalados, inclusive dois shopping 
centers, e 3.105 prestadores de serviço atuando na cidade. Além disso, Hortolândia conta 
com hospitais, parques socioambientais, escolas, universidades, bibliotecas, bares, 
hotéis e restaurantes, garantindo qualidade de vida a seus habitantes. População 
estimada em 2013: 230.851 habitantes e com área territorial: 62.276km² Hortolândia é 
um dos municípios que compõem a Região Metropolitana de Campinas (RMC). Essa 
região é composta de 20 municípios, com área total de 3.791 km2, que corresponde a 
1,47% de toda a área geográfica do Estado de São Paulo. Hortolândia ocupa 64,416 km2, 
com uma população estimada em 219.039 habitantes, sendo 3.094 moradores por 
quilômetro quadrado e mais de 85% desses habitantes residem na área urbana. A taxa 
média de crescimento da população da RMC foi 1,21% ao ano de 2010 a 2015, maior que 
o índice paulista, de 0,87%. (SEADE; IBGE 2015). Nos últimos anos, a Região Metropolitana 
de Campinas vem ocupando e consolidando uma importante posição econômica nos 
níveis estadual e nacional. Situada nas proximidades de São Paulo, ela comporta um 
parque industrial abrangente, diversificado. Possui uma estrutura agrícola e 
agroindustrial bastante significativa e desempenha atividades terciárias de expressiva 
especialização. Destaca-se ainda pela presença de centros inovadores no campo das 
pesquisas científica e tecnológica. Apesar de estar inserida em uma próspera região, 
Hortolândia, apresenta um alto índice de homicídios e de vulnerabilidade juvenil à 



 
 

 

violência, de acordo com estudo realizado pelo Ministério da Justiça. Essa dicotômica 
realidade socioeconômica se reflete nas escolas municipais. 
 

3) COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SUBPROJETO CONTRIBUIRÁ 
PARA O DESENVOLVIMENTO DA AUTONOMIA DO LICENCIANDO 

Os residentes envolvidos no projeto deverão ser preparados para a sistematização do 
ensino e da avaliação das aprendizagens relacionadas as manifestações corporais nas 
suas diferentes codificações culturais por intermédio de compreensão contextualizada 
e ação transformadora da realidade, baseada em princípios políticos, éticos e cristãos. 
Essa formação deve estar alicerçada na sólida formação teórico-prática dos 
conhecimentos e reflexão constante sobre o fazer pedagógico, fazer esse alicerçado 
nas metodologias ativas e nas novas tecnológicas para o ensino e a aprendizagem. As 
atividades previstas devem contribuir para o desenvolvimento da autonomia do 
residente à medida que haja interação mediada, ativa, interativa, reflexiva e 
supervisionada vislumbrando a ampliação da formação epistemológica e da prática na 
área de educação física. Além disso, sabemos que, pela experiência em projetos 
anteriores, a elaboração do Plano de Atividades do Residente, de material didático-
pedagógico e participação ativa e reflexiva nas atividades cotidianas da escola preparam 
o licenciando para a realidade que encontrará em sua vida profissional. Todo preparo, o 
planejamento coletivo e as discussões sobre as ações a serem desenvolvidas também 
enriquece o licenciando quanto aos conhecimentos teóricos fundamentais para a 
sistematização do conhecimento a ser estudado, mediado e aprendido no contexto 
educacional. 
 

4) ESTRATÉGIAS PARA A VALORIZAÇÃO DO TRABALHO COLETIVO NO 
PLANEJAMENTO E NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

A elaboração dos Planos de Atividades do Residente será resultado de ação conjunta 
entre o docente orientador, os docentes preceptores e os residentes. Todo o processo 
de trabalho previsto se dará no âmbito do GEPEFE/UNASP/SP - Grupo de Estudo e 
Pesquisa em Educação Física Escolar, em funcionamento desde 2013 e cadastrado no 
diretório de Grupos da CNPq. Nele ocorrerá a formação dos grupos de trabalho, as 
pesquisas bibliográficas, os estudos dirigidos, os levantamentos dos saberes prévios, as 
construções conceituais, a elaboração e reflexão sobre as estratégias de ensino, a 
reflexão crítica sobre o processo de aplicação e a reestruturação das ações, 
fundamentadas nas metodologias ativas e nas novas tecnológicas para o ensino e a 
aprendizagem, a avaliação e socialização dos resultados. Também serão analisados 
coletiva e criteriosamente o processo de elaboração do relatório de desenvolvimento 
das atividades previstas do Plano de Atividades.  
 

5) QUAIS ESTRATÉGIAS DE ARTICULAÇÃO DA BNCC COM OS CONHECIMENTOS DA 
ÁREA DO SUBPROJETO 

Os conhecimentos da área do subprojeto articulam-se com a BNCC porque refletem o 
seu estado da arte fruto das transformações sofridas na Educação Física ao longo dos 
anos. Os objetivos propostos foram elaborados a fim de proporcionar postura, 
compreensão, intenção e ações que vão além do ensino de conjunto de situações 
motoras a serem repetidas, conforme previsto na BNCC. A própria base conceitua a 
Educação Física como o componente curricular que tematiza as práticas corporais em 



 
 

 

suas diversas formas de codificação e significação social, entendidas como 
manifestações das possibilidades expressivas dos sujeitos, produzidas por diversos 
grupos sociais no decorrer da história. Nessa concepção, a ação humana esta ́sempre 
inserida no âmbito da cultura e não se limita a deslocamento no espaço e no tempo. 
Assim, se entende e valoriza que as ações sistematizadas serão debatidas, analisadas 
e reelaboradas a partir da aplicação realizada nas aulas, articulando os saberes discentes 
e docentes, na perspectiva da criação e desenvolvimento de um projeto de vida. É 
pressuposto, para as reuniões de planejamento e orientação bem como para as 
situações de ensino, que o residente atente para a necessidade de acolher a 
diversidade, representada pelas diferenças sempre presentes na comunidade escolar. 
As aulas de educação física, num trabalho conjunto entre professor preceptor, 
orientador e residente, devem ensinar os alunos a buscar, selecionar, produzir e utilizar 
conhecimentos, reconhecendo que isso pode lhes garantir a oportunidade de modificar 
a sua realidade e a realidade dos outros, preservando ações éticas e socialmente 
responsáveis. Assim, todo o processo formativo previsto deve promover a equidade e 
o respeito às diferenças, sustentadas pelo pressuposto de que todos têm capacidade 
de aprender e que todos devem ser protagonistas de sua própria história. Portanto, 
tanto o Plano de Atividades como o seu desenvolvimento, aplicação, análise e 
reestruturação devem atentar para as diversas dimensões do conhecimento, 
estabelecendo objetivos conceituais, procedimentais e atitudinais. A integração de todo 
esse processo é tão essencial nas aulas de educação física quanto a relação com o 
ambiente físico, com a consciência sobre o próprio corpo na relação com o contexto 
sociocultural, conforme está previsto na BNCC. 
 

6) QUAIS ESTRATÉGIAS ADOTADAS PARA A INSERÇÃO E AMBIENTAÇÃO DOS 
LICENCIANDOS NA ESCOLA 

Encontros de formação, estudo e planejamento: os encontros ocorrerão mensalmente 
e explorarão os seguintes temas: 1) as expectativas iniciais de todos os integrantes 
sobre o programa Residência Pedagógica, 2) os conhecimentos prévios acerca do 
programa, 3) apresentação dos objetivos do subprojeto, 4) forma de registro das ações 
pelos residentes, pelos professores preceptores e professor orientador, 5) a divisão dos 
grupos de trabalho (trios) e apresentação da dinâmica de suas ações, enquanto um faz 
a regência, outro participa e o terceiro registra como foi a aplicação da aula, 6) 
levantamento dos conhecimentos prévios sobre a BNCC, sobre a Educação Física na 
BNCC, 7) debate sobre os fundamentos da BNCC e da Educação Física na BNCC, 8) 
escolha, estudo e debate de referencias bibliográficas relativas a conteúdos de ensino, 
estratégias de ensino e avaliação no contexto da Educação Física escolar e 9) elaboração 
dos Planos de ensino e de aulas. 
Imersão no contexto escolar: elaboração da caracterização da realidade escolar. Os 
residentes devem realizar o levantamento de dados da escola-campo a partir do 
registro da: a) a rotina da escola: entrada e saída de alunos, recreio e aulas; b) reuniões, 
planejamentos e eventos sociais, culturais e esportivos e c) entrevistas com gestor, 
equipe técnico-pedagógica, preceptor, funcionários, alunos e pais. Os registros deverão 
ser compostos pelo contexto físico, social e cultural da escola, as problemáticas 
percebidas e suas causas. 
Observação das aulas do professor preceptor: inicialmente todos deverão realizar uma 
observação das aulas do professor preceptor. Os registros deverão versar 



 
 

 

principalmente sobre como o professor constrói a relação pedagógica durante as aulas, 
a partir dos seguintes elementos; a) Como adentra a sala: como se dirige aos alunos? 
Como obtém silêncio? Como inicia a aula? b) Como o conteúdo é apresentado: quais são 
os conteúdos abordados? Existe articulação desses conteúdos com anteriores e com os 
saberes prévios dos alunos? Estimula a participação dos alunos? c) Como desenvolve a 
aula: estratégias de ensino e mediação do conhecimento? Como trabalha com as 
mesmas? Como os alunos se comportam frente às estratégias? d) Inovações presentes 
na aula: existe inovação? Quais são elas? Dificuldades percebidas? e) Como o professor 
lida com a indisciplina: o que gerou a manifestação presenciada? Relação pedagógica 
estabelecida? f) Como o professor termina a aula: faz uma amarração dos aspectos 
trabalhados? Propõe algo para a próxima aula? 
Observação, participação e regência do trio de trabalho: um membro começará 
observando, o outro participando e o outro realizando a regência. Depois disso os papeis 
serão invertidos, aquele que foi participante será o regente. 
 

7) ESTRATÉGIAS DE ACOMPANHAMENTO DA PARTICIPAÇÃO DOS PROFESSORES DA 
ESCOLA E DOS LICENCIANDOS 

O primeiro espaço para o acompanhamento do trabalho desenvolvido será as reuniões 
do GEPEFE. As reuniões serão gravadas em vídeo e posteriormente avaliadas por todos 
os integrantes do grupo e os principais aspectos farão parte do diário de campo do 
docente orientador. O segundo será a análise pelo docente orientador dos registros de 
cada um dos residentes, com propositura de elementos a serem melhor explorados em 
termos de levantamento de dados, de reflexão crítica das ações, dos debates, das 
aprendizagens registradas e apontamentos de destaque para a reflexão no grupo. O 
terceiro é o preenchimento da ficha de acompanhamento pelo docente preceptor, nela 
constará a frequência dos alunos, do trabalho realizado por cada um deles durante o 
mês. O preceptor também participará das reuniões quinzenais socializando os 
resultados das ações desenvolvidas. O quarto é o registro pelo docente orientador em 
diário de campo (de perspectiva etnográfica) de todo o trabalho desenvolvido nas 
reuniões, os dados serão analisados, categorizados e publicados.  
A estratégia metodológica para a elaboração, o desenvolvimento e a avaliação do Plano 
de Atividades será a construção do diário autobiográfico. Os diários proporcionam a 
produção da escrita autobiográfica, através da qual os futuros docentes podem registrar, 
analisar, refletir e avaliar sobre suas aprendizagens e dificuldades, compartilhando-as 
com os demais residentes. Para Holly (2007), a ação de construir o diário autobiográfico 
propõe ao sujeito o enfrentamento de complexas situações porque estimula o 
confronto com diferentes necessidades particulares, com entendimentos pré-
constituídos sobre ensino e com valores profissionais, valores pessoais e coletivos 
relativos à prática profissional.  
A narrativa elaborada no diário deve ser considerada tanto como: (1) um modo de 
atribuir sentido a experiência, como (2) a forma de se investigar a própria experiência 
docente, sendo que ambas se tornam recursos profícuos para a formação continuada e 
a formação inicial docente, proporcionando a transformação do sujeito. É um passar da 
perspectiva descritiva para investigativa e exploratória do fazer docente. Holly (2007) 
afirma que os professores apresentam características comuns como: (1) o desconforto, 
(2) o distanciamento, (3) a transformação de perspectivas, (4) a atenção focalizada e (5) 
a voz. A experiência de escrever diário autobiográfico conduz a certa autonomia do 



 
 

 

professor ao valorizar a sua voz, é a oportunidade de se colocar diante de si mesmo e 
do outro explorando as diferentes perspectivas diante do relatado. É importante 
valorizar o docente escolar e o futuro docente a partir daquilo que pensa e realiza diante 
dos alunos, seus conhecimentos, saberes e estratégias em sala de aula. 
 

8) RESULTADOS ESPERADOS PARA O SUBPROJETO 
Pretende-se fortalecer a formação acadêmica do egresso do Curso de Educação Física 
– Licenciatura, preparando-o para atuar de forma adequada na Educação Básica, 
desenvolvendo ações e aplicando-as de forma coerente. A fundamentação para isso 
deve estar nos conhecimentos científicos adquiridos durante o período de graduação, 
nos conhecimentos teóricos e práticos adquiridos como residente e na orientação dos 
professores preceptores e do docente orientador. Além disso, o presente subprojeto 
pretende conduzir o futuro egresso à compreensão da BNCC e de como situações de 
ensino e de aprendizagem que estejam em consonância com a BNCC, proporcionado ao 
aluno da unidade escolar a plenitude das possibilidades de prática corporal 
estabelecidas pela BNCC. Somado a isso, o bolsista residente poderá desenvolver 
habilidades que o capacitem para o trabalho e atuação na comunidade em que está 
inserido, ciente de sua responsabilidade enquanto agente na formação de cidadãos. Por 
fim, espera-se que o projeto permita aos residentes a capacitação para atuação na 
produção e publicação de material didático, divulgação do material produzido, 
participação em eventos científicos, tornando-se mais significativo seu aprendizado 
teórico e científico, além das ações interdisciplinares possíveis na escola em que estiver 
inserido. Espera-se também que o diálogo docente orientador-residente-preceptor de 
área traga benefícios, já que a troca de experiências atrelada à prática reflexiva 
contribuirá para o crescimento de todos os envolvidos no projeto. 
A socialização dos resultados ocorrerá em todas as reuniões de formação/planejamento 
e avaliação. Serão analisados os diários de formação, as gravações dos encontros de 
formação, os registros dos professores preceptores e o caderno de campo do professor 
orientador. Os resultados alcançados serão socializados em congressos e seminários da 
área, na Semana da Educação Física do curso de graduação do UNASP e no ENAIC 
(Encontro de Iniciação Científica do UNASP), além de periódicos.  
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