Observações realizadas na EEEF Senador Salgado Filho:

Características:
- Professora supervisora: Claudia Cassol
- Acadêmica: Lidiele R. Bueno
- Apresenta espaço amplo, tem quadra nova para as práticas esportivas, porém
não é coberta, com traves e tabelas de basquete, inclui ainda uma pequena
arquibancada de cimento e uma área de gramado para realização de futebol de
campo, por exemplo;
- Possui biblioteca, refeitório e sala de informática;
- Material: 01 bola de vôlei, 04 bolas de basquete, 04 bolas de handebol, 02
bolas de futsal, rede e postes para o vôlei, coletes e alguns materiais do
Projeto Mais Educação (bambolês, por exemplo).
1) 07/04/2014 – 1° Ano (Ensino Médio) – 11h15min às 12h00min

Cheguei a escola e fui muito bem recebida pela Prof. Cassol, nos dirigimos
juntas a quadra de esportes, onde os alunos já aguardavam para a aula de
educação física. Chegando a quadra me deparei com muitos olhares curiosos,
talvez estivessem pensando, quem será essa? Em quanto a Prof. questionava
como estavam, havia um senhor utilizando uma maquina, estilo trator, estava
cortando o gramado, o que dificultou um pouco a nossa audição, mas mesmo
assim a Prof. Me apresentou para a turma e iniciou sua aula. A turma é mista,
estando presentes 13 alunos hoje, 08 meninas e 05 meninos, parecem ser
muito tranquilos e participativos, pois a cada momento que a prof. se dirigia a
turma ficam muito atentos e realizam as atividades. Observei ainda, que alguns
alunos estão usando roupas inadequadas (jeans) para a prática de exercícios,
alguns haviam trocando suas roupas minutos antes da aula, a prof. orientou a
turma para que viessem com roupas adequadas, ou que trouxessem nas
mochilas para que trocassem antes de iniciarmos as atividades. Ao organizar a
turma, eles se dirigiram a quadra para o aquecimento, corrida lateral,
polichinelo, corrida alternando com chutes, abdominais (aqui a prof. orienta aos
alunos para que realizem na sombra), para finalizar o aquecimento os alunos
são orientados a se dirigirem a linha de fundo para que corram até a outra

linha, foram orientados para correr dando o seu melhor, na medida do possível
e até onde fosse confortável para eles, primeiro correram os meninos,
posteriormente as meninas. Após o aquecimento a turma foi divida em dois
times, um dos times recebeu coletes amarelos. Apenas uma menina ficou de
fora, pois estava com dores no joelho, mas ela participou na medida do
possível do aquecimento, realizado o primeiro tempo de jogo (futsal), foram
liberados para descansarem por 5 minutos e tomar água, após este, retomaram
por mais 10 minutos o jogo. Notei que a turma interage muito bem, todos são
muito participativos. Não há problemas para trabalhar com esta turma, sendo
ela mista, cada um em sua particularidade, são jovens ativos e motivados. Ao
final da aula perguntei ainda a professora, como eram as aulas em dias de
chuva, ela me informou que as atividades eram realizadas dentro da sala de
aula e/ou na sala de informática. Realizam pesquisas sobre atividades físicas e
fundamentos de esportes.

2) 09/04/2014 – 1º Ano (Ensino Médio) – 10h30min às 11h15min

Estão presentes 15 alunos, entre eles, 04 meninos e 11 meninas. Hoje será
trabalhado basquete. Observei que 07 alunos estão com roupas inapropriadas
para as atividades, a Prof. orienta aos alunos para posicionarem-se sob a linha
lateral da quadra e inicia as atividades realizando alongamento de membros
superiores e inferiores. Após o alongamento a turma foi dividida em 3 grupos
de 04 alunos e 01 de 03 alunos, cada grupo recebeu uma bola de basquete,
realizaram exercícios de dribles e passes primeiramente, após foi posicionado
cones para que driblassem esses durante o percurso, em seguida a turma foi
dividida em dois grupos, um grupo de cada lado da quadra, posicionados em
fila, deveriam driblar a bola até a cesta e arremessa-la e posteriormente entrar
na outra fila, os alunos estão muito participativos, realizaram uma média de 03
arremessos por aluno. Após o aquecimento foram divididos em 03 times, com
05 alunos cada, a cada 05 minutos alternava os times. Para o jogo foi utilizado
01 bola e coletes. Os jogos ocorreram até o final da aula.

3) 14/04/2014 – 1º Ano (Ensino Médio) – 11h15min às 12h00min

Não fui à escola por problemas particulares, informei à Prof. Cassol.
4) 16/04/2014 – 1° Ano (Ensino Médio) – 10h30min às 11h15min

Presentes 09 alunos, entre eles, 02 meninos (01 ficou sentado observando)
e 07 meninas. A aula iniciou a partir do aquecimento, corrida, corrida em
duplas, dificultando a passagem do colega sem tocá-lo e abdominais. Após o
aquecimento foram escolhidos os times e jogaram futsal, para o jogo foram
utilizados coletes e uma bola de futsal.

5) 21/04/2014 – 1º Ano (Ensino Médio) – 11h15min às 12h00min

Não houve aula devido ao feriado (Tiradentes)
6) 23/04/2014 – 1º Ano (Ensino Médio) – 10h30min às 11h15min

Presentes 12 alunos, entre eles, 05 meninos e 07 meninas. A aula deu-se
início a partir do aquecimento, corrida lateral, abdominais, apoio, em duplas,
correram até a outra lateral, porém um dos alunos deveria tentar impedir que o
colega passasse por ele sem tocá-lo, ainda em duplas, um segurou os braços
do colega para trás e o outro deveria tentar deslocar-se até a outra lateral e
corrida do caranguejo. Após o aquecimento foi dividido o grupo para realização
do jogo de futsal, para o jogo foram utilizados coletes e uma bola de futsal.

7) 28/04/2014 – 1º Ano (Ensino Médio) – 11h15min às 12h00min

A Prof. Cassol me avisou mais cedo que não havia alunos para a aula de
hoje, e o tempo inclusive estava muito chuvoso, acredito que isso deva ter
dificultado a ida dos alunos à escola.
8) 30/04/2014 – 1º Ano (Ensino Médio) – 10h30min às 11h15min

O dia hoje amanheceu chuvoso, ora ficava nublado, ora chovia, então
ficamos na sala de aula, a Prof. Cassol optou em realizar uma conversa a
respeito da Tireóide, estavam presentes 12 alunos, ela falou sobre o que era,
onde ficava a glândula, a importância e os cuidados que devemos ter. Após

uns 10 minutos de conversa fomos interrompidos, para irmos a palestra na sala
de áudio, que seria ministrada pelo Vereador Rafael Alves, sobre Bullying junto
a outras turmas.

9) 05/05/2014 – 1º Ano (Ensino Médio) – 11h15min às 12h00min

Estão presentes 15 alunos, no primeiro momento ocorreram atividades de
aquecimento, corrida da linha lateral à outra, corrida lateral, polichinelo,
realizaram passadas do basquete com simulação de arremesso. Após o
aquecimento a turma foi dividida em 04 grupos, 03 grupos com 04 alunos e 01
com três, cada grupo recebeu 01 bola de basquete, posicionaram duas filas
voltadas para cada tabela de basquete, um de cada fila na sua vez realizavam
as passadas e arremessavam na cesta para auxiliar a contagem dos passos a
Prof. Cassol escreveu D e E (direita e Esquerda), eles deveriam pisar nas
letras e finalizar na cesta. Após esse exercício a turma foi dividida em 03 times,
a cada cesta realizada trocava-se um dos times ou ainda se não houvesse
finalização quando completasse 05 minutos de jogo, um dos times era
substituído, assim sucessivamente.

10) 07/05/2014 – 1º Ano (Ensino Médio) – 10h30min às 11h15min

Cheguei à Escola, a Prof. Cassol estava na Secretaria inscrevendo os
alunos para participar do JERGS, então ela me avisou que hoje serão dois
períodos, pois faltou um professor, ela pediu ainda para que eu fosse até a sala
de materiais da Educação Física para buscar, os coletes, 01 bola de futsal e 01
medicine ball para a aula de hoje, fui prontamente. Ao sinal nos dirigimos a sala
de aula, para comentários sobre o tema Tireóide, assunto esse que foi iniciado
aula passada, mas não foi concluído, pois fomos à outra palestra. A Prof.
Cassol explanou sobre o tema, frisou a importância da mesma, os cuidados e
as diferenças que existem entre o hipotireoidismo e hipertireoidismo. Após nos
dirigimos à quadra para as atividades. Estão presentes 15 alunos, 05 meninos
e 10 meninas, deu-se inicio nas atividades, primeiramente pelo aquecimento,
corrida de uma lateral à outra, abdominais, em duplas, uma deveria puxar a
outra até a outra linha, e na volta trocar quem estava puxando, carrinho de
mão, aqui alguns tiveram dificuldades para realizar esta atividade, caranguejo,
polichinelo, para finalizar, em duplas correr até a outra lateral, mas um deveria
dificultar a passagem dele. Após o aquecimento, 03 meninas escolheram os
times de futsal, após 10 minutos, o time que estivesse perdendo sairia para a
entrada de outro. Assim que saiu o primeiro time, a Professora Cassol solicitou
a Samara para ficar na lateral da quadra para treinar com a bola medicine ball
para a execução do arremesso de peso. O jogo de futsal prosseguiu, a cada 10
minutos trocava-se o time.

11) 12/05/2014 – 1º Ano (Ensino Médio) – 11h15min às 12h00min

Hoje não houve atividades na escola, pois todos os professores estão em
reunião com a CRE, durante todo o dia.
12) 14/05/2014 – 1º Ano (Ensino Médio) – 10h30min às 11h15min

Estão presentes 15 alunos, 10 meninas e 5 meninos. Neste primeiro
momento ocorreram atividades de aquecimento, corrida de uma lateral à outra,
corrida lateral, a Prof. Cassol passou ainda exercícios, para simulação de
arremesso em suspensão, sem bolas, de uma lateral à outra, todos estão
participando, com exceção de uma aluna que está com cólicas, esta apenas
observa a aula, a Prof. ainda divide a turma em 04 grupos, e a cada 02 grupos
se passavam a bola através de arremesso, assim que realizaram estes
exercícios, a aula foi interrompida, pela secretária da Secretaria da Escola,
para realizar a inscrição dos alunos em cursos de informática e de logística,
pois era o último dia, perdeu-se aqui aproximadamente 10 minutos de aula,
para que todos conseguissem preencher os formulários. Assim que estavam
prontos prosseguiu-se a aula, a turma foi dividida em 03 times, para jogar
futsal, cada jogo durou 5 minutos, após estes minutos trocava-se os times,
assim sucessivamente. Hoje duas alunas não participaram uma por estar com
cólicas e outra que apenas participou do aquecimento estava com dores no
joelho (esta faz tratamento - infiltração).

13) 14/05/2014 – 5º Ano (Ensino Fundamental) – 11h15min às 12h00min

Hoje foi a primeira aula de educação física do 5° ano, a turma é composta
por 30 alunos, esta é mista, estão presentes hoje 29 alunos. A Prof. Cassol
buscou os alunos na sala de aula, chegaram em filas, eles foram orientados a
sentar na arquibancada, assim que se acomodaram, a Prof. Cassol conversou
com a turma, informou que todas as 4ªs feiras eles terão aulas de educação
física, ela pediu ainda para que os alunos venham com roupas e calçados
apropriados, tendo em vista, que algumas meninas fazem uso de sapatilhas e
calçados com salto. Assim que ela fez as recomendações, a Prof. me
apresentou para a turma e disse à eles que trabalharíamos juntas a principio
até o final do ano. Todos os alunos sem exceção estavam muito atentos, sem

conversas paralelas. Ao dar início as atividades a Prof. Cassol escolheu 03
alunos e posicionou-os na quadra, cada um recebeu um número, 1, 2 e 3.
Então assim que estavam posicionados, os demais alunos receberam seus
números, cada aluno deslocou-se até a fila correspondente. A Prof. realizou
uma atividade de estafeta, me disse ainda que as atividades de estafeta é a
melhor forma de conhecer os alunos, assim conheceríamos como a turma
reage a uma competição, se a turma é solidária, se são comprometidos e se
atendem as solicitações. A atividade seguiu da seguinte forma, ao sinal o aluno
da fila saiu segurando a bola a até o próximo colega que esta dentro do 1º
bambole aguardando, este que recebeu deverá correr até o colega seguinte
que também aguarda dentro do bambole, este por sua vez deverá receber a
bola e correr até a sua fila de origem, a atividade encerra quando o último
retornar para a fila. Ao final da atividade houve uma equipe vencedora, a turma
como um todo reagiu muito bem com esta atividade, mostrou-se ser uma turma
cooperativa, enquanto ocorria a atividade, os alunos torciam por suas equipes,
tornando uma atividade saudável e divertida. Esta atividade foi realizada duas
vezes, houve duas equipes vencedoras neste primeiro momento. A segunda
atividade realizada foi um circuito, os alunos ainda nas 03 filas, deveriam
realizar as atividades propostas, passar por dentro do bambole, saltar sob os
cones e correr até o cone seguinte e retornar até a fila correspondente. Esta foi
realizada uma vez, também foi muito divertida, e os alunos corresponderam
muito bem. Para finalizar a aula a Prof. Cassol dividiu a turma em 03 times para
um jogo de futebol, time vermelho x sem coletes, jogaram por 5 minutos, ao
final dos minutos, a Prof. chamou o time sem coletes para descansar e os que
ainda almoçariam poderiam ir ao refeitório, assim que a equipe estava fora da
quadra, entrou o terceiro time, com coletes de cor verde, após 5 minutos de
jogo também se dirigiram ao refeitório. Ao final do jogo recolhemos os materiais
utilizados durante a aula, alguns alunos nos ajudaram levando o material até a
sala de materiais de educação física. Tive uma ótima impressão desta turma,
todos são muito participativos, atentos, não houve problemas entre os alunos,
por estarem jogando meninos e meninas juntos. Fiquei um pouco nervosa, pois
a turma é composta por 30 alunos, o que me deixa um tanto ansiosa, mas a
Prof. Cassol me tranquilizou, disse que estará do meu lado sempre durante as
atividades.

Observações:
- A turma de ensino médio, conforme as orientações da Prof. Cassol, as
atividades devem ser realizadas de forma que contenha exercícios de
aquecimento e ao final um jogo, pois o foco da educação física para estes
alunos é diferente, eles devem praticar algum tipo de exercício, para que não
sejam alunos sedentários, existem ainda alguns alunos desta turma, que
retornam a tarde para a aula de educação física aplicada para o 8º ano, pois

eles tem atividades/exercícios de treinamento para modalidades específicas.
Todos os alunos participam das atividades propostas, durante as aulas a Prof.
está a todo o momento atenta, orienta os alunos durante a atividade, enquanto
da as instruções sobre como deverá ser o movimento, por exemplo, ela
demonstra, facilitando a compreensão de todos, me chamou a atenção que ela
não utiliza apito enquanto ministra a aula, ela me relatou ainda que não faz
uso, porque a turma é pequena e todos são atenciosos enquanto ela conversa
com os mesmos.
- A turma de 5º ano como relatado na última observação, é demasiadamente
grande, composta por 30 alunos, esta turma é mista, por ser um número
grande de alunos, a Prof. Cassol comentou que a melhor forma de testar e
conhecer uma turma, seria através de atividades de estafetas e circuitos, a
partir destas observações e no decorrer da aula percebi ser mesmo uma ótima
alternativa, pois a turma correspondeu muito bem. Esta turma a partir desta
semana terá aula de educação física durante todas as 4ªs feiras no último
período.

