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Turmas

Dias

Horários

1º ano (1C)

Segunda

7:45 às 8:35

1º ano (1D)

Segunda

8:35 às 9:25

2º ano (3A)

Terça

15:10 às 15:55

2º ano (3B)

Terça

16:15 às 17:05

2º ano (3B)

Quinta

13:30 às 14:20

2º ano (3A)

Quinta

14:20 às 15:10

Data: 07/04/14
Turma: 1º ano (1C)
Horário: 7h45min às 8h35min
1º momento: a professora Mariana deslocou-se à Biblioteca. O local encontrava-se desorganizado, livros
sobre as mesas e no chão.
Ao tocar o sinal os alunos devem ir para a sala em que terão aula, ou seja, onde se encontra o professor.
Compareceram 4 alunos (1 menino e 3 meninas).
A professora passou uma folha para que anotassem os nomes, porque, ainda não possui a lista de
chamada. Enquanto os alunos assinaram, ela revisou o caderno de uma das alunas.
2º Momento: aula prática na quadra. Realizaram um aquecimento/alongamento e trabalharam alguns
fundamentos do handebol: drible com a mão direita/esquerda, drible entre os cones (zigue-zague) e
realizando uma volta no último cone.
Obs:
-A quadra estava com algumas poças de água, o piso está em muito bom estado e não há cobertura sobre a
quadra, no verão dificulta, por causa do sol.
-2 alunos chegaram atrasados e realizaram as atividades, no entanto, teve uma aluna que não participou.
-A professora passou algumas explicações sobre o funcionamento do jogo e sobre áreas/linhas da quadra.
-No momento em que um dos alunos fazia a atividade, investigou com os demais sobre suas experiências
com a educação física no ensino fundamental e descobriu que eles nunca haviam praticado.
-A professora nos relatou que esta turma não é muito participativa.
-Falta realizar correções, fazer o feedback e intervenções durante a prática dos alunos.
-Faltou percepção no momento de montar a atividade um dos cones ficou quase dentro da poça de água.

Data: 07/04/14
Turma: 1º ano (1D)
Horário: 8h35min às 9h25min

1º Momento: a professora voltou para a biblioteca e repetiu o mesmo procedimento que realizou com a
turma anterior, passou uma folha para chamada.
Antes de ir para quadra explicou o iriam fazer. Trabalharam o handebol: drible/passe, espaço e jogo.
2º Momento: na quadra realizaram alongamento no círculo central, atividade de drible entre os cones e
jogo dos 10 passes.
Obs:
-Esta turma é mais participativa e ativa, possuem conhecimento das regras do jogo.

FOTOS 1º DIA:
*1º ano 1C

*1º ANO (1D)

Data: 08/04/14
Turma: 2º ano (3 A)
Horário: 15h10min às 15h55min
Aula foi realizada na sala de informática. No primeiro momento a professora passou a lista de chamada e
logo depois nos apresentou para a turma.
Havia 14 alunos.
A professora revisou um dos cadernos e explicou que a aula seria teórica continuando o conteúdo de
nutrição, se terminassem com tempo montariam um cartaz com a pirâmide alimentar.
Obs:
-o conteúdo foi passado no quadro, assunto: proteínas. Faltou uma explicação sobre o mesmo.
-a sala de informática ainda está em processo de montagem, os computadores encontram-se todos
encaixotados.

Data: 08/04/14
Turma: 2º ano (3B)
Horário: 16h15min às 17h05min
1º momento: a professora passou uma folha para fazer a lista de chamada e começou a explicar que
trabalhariam no caderno continuando o conteúdo sobre nutrição, mas uma aluna interviu e disse que
queriam ir para quadra jogar.
A turma com 9 alunos, sendo que, a maioria não estava com roupa adequada para prática. Após, muito
diálogo, os alunos convenceram a professora a ir para quadra jogar.
2º momento: na quadra realizaram o alongamento e jogo dos 10 passes.
Obs:
-Não houve correções e a professora apenas observou a aula.
-falta variar e usar mais criatividade nas atividades, essas se repetem muito.
-alunos com calçado e roupa inadequada para prática.
-a professora não faz intervenções e quando realiza é para falar que os fundamentos os alunos deveriam ter
aprendido no fundamental.

Data: 10/04/14
Turma: -*Horário:-*Não houve aula, pois, a professora Mariana encontrava-se fora da Escola

Data: 14/04/14
Turma: 1º ano (1C)
Horário: 7h45min às 8h35min
Na biblioteca a professora passou uma folha para chamada e depois explicou o que seria trabalhado.
Passou um vídeo handebol histórico de 1’44, este falava sobre a criação da modalidade e outras
curiosidades.
O vídeo 2-handebol (parte 1) TV ESCOLA 12’30, explicava as principais regras da modalidade.
Após, assistirem os vídeos a professora dividiu a turma em 3 grupos e entregou alguns textos para que os
alunos realizassem a leitura.
Obs:
- A aula serviu para fundamentar o conteúdo trabalhado nas aulas anteriores, porém, falta uma explicação
e/ou uma recapitulação do que é trabalho na teoria.
-A aula sofre diversas interrupções para outras turmas pegarem livros.

Data: 14/04/14
Turma: 1º ano (1D)
Horário:
Neste dia o horário da turma 1D foi alterado pela falta de um professor.
Como foi avisado na hora, não tivemos como ficar para realizar a observação, pois, a aula seria mais
tarde.

Data: 15/04/14
Turma: 2º ano (3A)
Horário: 15h10min às 15h55min
-18 alunos
1º momento: na sala de informática, a professora explicou o conteúdo que seria trabalhado na quadra:
handebol-drible e passe.
2º momento: na quadra-alongamento no círculo central.
-7 alunos não participaram da aula.
Para iniciar a aula, a professora questionou os alunos sobre o que era drible, os alunos responderam que
era passar a bola, ou seja, função do passe. Então, a professora retomou a explicação do que era o drible
e qual a sua função, logo depois explicou o passe e empunhadura.
Trabalhou nos exercícios passe de ombro e quicado, também trabalhou drible.
Formou dois times de 4 alunos, trabalhando marcação e defesa sem goleiro, onde o objetivo era acertar o
cone e derrubar para marcar ponto.
Obs:
-a professora fala bem próximo dos alunos num tom baixo e com todos juntos.

-falta realizar as correções necessárias da técnica da modalidade.
-durante o jogo ficaram 3 alunas de fora do jogo (excluídas) que a professora mandou treinassem passe.

Data: 15/04/14
Turma: 2º ano (3B)
Horário: 16h15min às 17h05min

-13 alunos
1º momento: na sala de informática a professora passou uma folha para fazer a chamada.
A professora explicou aos alunos que a aula seria teórica e houve muita reclamação dos alunos que queriam
ir para a quadra jogar.
Os alunos ficaram um bom tempo discutindo com a professora, pois, queriam aula prática. A professora
encerrou falando que a aula era dela e eles trabalhariam a teoria, porque, já estavam muito atrasados no
conteúdo em relação as outras turmas. Esta turma só havia tido uma aula teórica.
O conteúdo trabalhado foi nutrição-proteínas.
Obs:
-muitos alunos não copiaram e só conversaram.
-o conteúdo passado no quadro não foi explicado.
-a turma gosta de impor o que eles querem fazer (um pouco complicada).

Data: 17/04/14
Turma: 2º ano (3B)
Horário: 13h30min às 14h10min
Aula prática realizada na quadra.
-10 alunos (2 não fizeram e após o alongamento mais 2 alunos se retiraram da quadra)
Os exercícios foram trabalhar o handebol: drible, passe de ombro e passe quicado)

Data: 17/04/14
Turma: 2º ano (3A)
Horário: 14h10min às 14h40min
-Aula prática na quadra
-13 alunos (2 alunos não fizeram aula e 3 meninos pegaram a bola e ficaram jogando futebol).
-Atividade: jogo 4x4 sem goleiro
Obs:
-neste dia os períodos foram reduzidos
-falta variabilidade nas atividades

Data: 21/04/14
Turma:
Horário:
FERIADO

Data: 22/04/14
Turma: 2º ano (3A e 3B)
Horário: 15h10min às 15h55min
As turmas tiveram aula ao mesmo tempo, pois, faltou um professor do turno.
A turma 3B teve aula prática na quadra, onde realizaram um alongamento e um jogo. Neste jogo foram
colocadas quatro bolas na linha central da quadra, em cada goleira ficava uma dupla e ao sinal do apito da
professora as duplas deveriam vir correndo até o centro da quadra pegar uma bola e sair driblando até a
goleira oposta. Ganhava a dupla que entrasse ao mesmo tempo e primeiro dentro da goleira.
Obs:
-os alunos possuem muita dificuldade, pois, não sabem realizar as habilidades básicas como correr, quicar a
bola, arremessar,... Também precisam trabalhar as capacidades táticas básicas.
A turma 3A ficou na biblioteca, aula teórica, copiaram o restante do conteúdo sobre nutrição.

Data: 24/04/14
Turma:
Horário:
Não houve aula, pois, os professores tiveram reunião para renovação do Pacto do Ensino Médio.

Data: 28/04/14
Turma:
Horário:
Devido a chuva não houve aula na escola, pois, os alunos não foram.
A professora Mariana não foi na escola.

Data: 29/04/14
Turma: 2º ano (3A)
Horário: 15h10min às 15h55mmin
Aula prática.
-13 alunos
Realizaram um alongamento no circulo central e depois uma corrida em volta da quadra para aquecer.
-Jogo de handebol na quadra inteira com goleiro.
Obs: 1 casal não participou da aula, pois, ficou namorando.

Data: 29/04/14
Turma: 2º ano (3B)
Horário: 15h10min às 15h55mmin
Aula na sala de informática. Aula seria prática mas como começou a garoar bem na hora da aula, passou para
teórica.
11 alunos
Realizaram a construção da pirâmide alimentar.
A professora trouxe o material e realizou o corte e colagem do papel para montagem do cartaz, 4 alunos
ficaram encarregados de desenhar a pirâmide e os outros tinham que desenhar os alimentos que fariam parte
da pirâmide.

OBS:
-Devido ao aniversário da escola ser no outro dia, os alunos encontravam-se um pouco dispersos e
interessados em realizar as tarefas da gincana que estavam atrasadas.
-Falta pedir para que os alunos registrem no caderno a atividade que vão realizar.
-Integrar toda a turma na atividade, pois, muitos não se interessam... envolver o grupo.
A professora nos relatou que devido as comemorações do aniversário da escola desde o sábado os alunos
tiveram atividades extras, uma delas foi a pintura dos muros da escola com os Princípios Freirianos:
participação, humanização/amorosidade, dialogicidade, rigorisidade, criticidade, curiosidade, autonomia,
ética. Cada turma ficou com um dos princípios para estampar nos muros da escola.

Data: 01º/05/14
Turma:
Horário:
Feriado

Data: 04/05/14
Turma: 1º ano (1C e 1D)
Horário: 7h45min às 8h35min
Aula teórica na Biblioteca, pois, a quadra estava molhada. Devido as chuvas a escola estava sem luz, por
isso, as aulas iniciaram as 8h quando retornou a luz.
As turmas tiveram aula juntas, pois, faltou um professor.
1C-6 alunos e 1D-8 alunos
Os alunos trabalharam na leitura das regras e produção de resumo das mesmas a ser entregue para professora.
Obs:
-a professora orientou para que os alunos destacassem o que achassem importante, como tamanho da quadra,
principais regras,...
-poucas cópias do material para os alunos realizarem a leitura
-destacou que os alunos irão apresentar para os colegas os seus resumos e que este conteúdo cai na prova.
-Uma turma estava mais adiantada que a outra na produção dos resumos.
-dos trabalhos em grupos tem uma aluna da turma 1C que não participou, assim como não participa das aulas
práticas também.

Data: 04/05/14
Turma: 2º ano
Horário: 8h35min ás 9h25min
Aula teórica na Biblioteca- continuação do conteúdo sobre nutrição: a importância da pirâmide alimentar (1ª
parte)
-jogos de tabuleiro: jogo de xadrez e jogo de damas

Data: 06/05/14
Turma: 2º ano(3A)
Horário: 15h10min ás 15h50min
Aula teórica no refeitório, pois, a escola está arrumando a sala de informática.
16 alunos
Continuação do conteúdo sobre nutrição: questões.
Obs: a professora ditou as questões para os alunos, sendo que, alguns alunos já possuíam as questões e foram
respondendo.

Data: 06/05/14
Turma: 2º ano (3 B)
Horário: 16h20min às 17h05min
A professora iria dar aula teórica, mas como os alunos não levaram caderno a aula foi prática na quadra.
10 alunos em aula-somente 7 participaram.
1ª parte-alongamento
2ª parte-atividade para trabalhar arremesso
A professora colocou dois bambolês presos com cordas na trave (goleira), em cantos opostos-um em cima e
outro em baixo, onde o objetivo dos alunos era acertar a bola dentro do arco. Para dificultar a realização da
atividade a professora colocou um goleiro.
3º parte- jogo de handebol formal

Data: 08/05/14
Turma: 2º ano (3 B)
Horário: 13h30min às 14h20min
Aula teórica no refeitório, a professora trabalhou o conteúdo de nutrição, onde ela ditou as questões.
Alguns alunos começaram a responder as atividades e outros copiaram o conteúdo atrasado.
11 alunos

Data: 08/05/14
Turma: 2º ano (3 A)
Horário: 14h20min às 15h10min
Aula prática.
-14 alunos em quadra e 3 alunos fora que não participaram.
1ª parte-alongamento
2ª parte-atividade para trabalhar arremesso
A professora colocou dois bambolês presos com cordas na trave (goleira), em cantos opostos-um em cima e
outro em baixo, onde o objetivo dos alunos era acertar a bola dentro do arco. Para dificultar a realização da
atividade a professora colocou um goleiro.
3º parte- jogo de handebol formal

Data: 11/05/14
Turma: 1º ano (1C)
Horário: 7h45min às 8h35min
Aula prática na quadra, pois, a professora ainda está sem sala.
-10 alunos (apenas 8 realizaram a aula prática)
1ª parte-alongamento
2ª parte-corrida para aquecer
(apenas 2 alunos correram os outros só caminharam)
3º parte- jogo de handebol formal
Obs:
- 1 aluna nunca participa das atividades
-antes de iniciar o jogo a professora revisou as regras
-durante o jogo fez algumas intervenções

Data: 11/05/14
Turma: 1º ano (1C)
Horário: 7h45min às 8h35min
Aula prática na quadra, pois, a professora ainda está sem sala.
-10 alunos (apenas 8 realizaram a aula prática)
1ª parte-alongamento
2ª parte-corrida para aquecer
(apenas 2 alunos correram os outros só caminharam)
3º parte- jogo de handebol formal
Obs:
- 1 aluna nunca participa das atividades
-antes de iniciar o jogo a professora revisou as regras
-durante o jogo fez algumas intervenções

Considerações:
No início das observações, a professora tinha dois locais para aula: quadra esportiva, com
piso em bom estado, para as aulas práticas, no entanto, falta cobertura e uma das tabelas está
estragada, as goleiras não possuem rede e há os buracos na quadra para os postes de vôlei (no
entanto, não investigamos com a professora se a escola possui os postes e a rede para este esporte).
As aulas teóricas aconteciam: na biblioteca ou na sala de informática, mas como esta começou a ser
montada, as aulas teóricas estão acontecendo no refeitório, pois, a escola conta com poucas salas e
todas já encontram-se ocupadas. A escola também possui vários materiais para as aulas de educação
física em bom estado, sendo que, a maioria são jogos de tabuleiro. A professora disse que todos os
anos ela faz uma lista de material solicitando o que irá precisar, mas no lugar de alguns materiais
enviam outros completamente diferente do que foi solicitado.

Pensamos que nesta escola é necessário realizar um resgate das aulas de Educação Física; a
professora é um pouco desmotivada já que as turmas são muito pequenas, além de não quererem

participar, muitos alunos trabalham ou realizam cursos técnicos; algumas turmas apenas 1 a 3
alunos que frequentam. Das turmas que observamos as turmas do 2º ano parecem ser as que
possuem mais alunos.


Pontos positivos: a realização da aula teórica. Nas turmas de 1º ano, as aulas fazem o
complemento da prática. Porém, nas turmas de 2º ano o conteúdo trabalhado na teoria é
diferente da prática. Outro ponto é que a professora fala com um tom baixo e muito próximo
dos alunos, reúne todos para passar as informações e/ou correções.



Dos pontos negativos observados é que nas aulas práticas do turno da tarde, a professora tem
que dividir a quadra com uma turma que não são alunos da escola, que frequentam este
horário para jogar basquete, mas, que não sabem a sua procedência. Nas últimas aulas, a
professora preferiu não dar aula na quadra devido a abordagem da Brigada Militar a esses
indivíduos no horário da sua aula.

