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Acreditamos na escola como um espaço de vida, direitos e saberes, permitindo a socialização e a 

produção de culturas e contribuindo desta forma, no processo de transformação da sociedade. No 

campo específico da Educação Física Escolar, esta, visa à democratização do acesso às diferentes 

práticas corporais advindas do patrimônio cultural popular brasileiro com intuito de reforçar e ampliar 

esses saberes como forma de fortalecimento da  identidade cultural dos alunos, sendo assim, este 

trabalho tem  por objetivo relatar uma experiência pedagógica ocorrida na Escola Municipal Cidade 

Seródio situada na cidade de Guarulhos, considerando o aluno como sujeito principal da aprendizagem 

, incentivando a participação dos alunos nas decisões políticas da aula acerca de seus direitos e deveres 

como cidadãos dentro e fora do ambiente escolar, para isso, organizamos este trabalho em etapas com 

vistas à criação de um saber escolar sistematizado, onde tanto o aluno quanto o professor pudesse 

acompanhar e estimar até onde seríamos desafiados a caminhar nas ideias contidas nesta proposta. O 

trabalho esteve vinculado às seguintes etapas: construção coletiva das regras de convivência para 

serem cumpridas por alunos e professores no decorrer das aulas; conscientização de seus direitos como 

criança através de um jogo da memória do ECA (estatuto da criança e do adolescente);  mapeamento 

(diagnóstico inicial) dos saberes dos alunos em relação aos jogos e brincadeiras conhecidos e 

praticados por eles na comunidade; aquisição de conhecimentos, habilidades e atitudes sobre os jogos 

e brincadeiras mapeados anteriormente; ampliação dos saberes dos alunos, trazendo jogos e 

brincadeiras populares de outras regiões brasileiras; eleição presenciada e presidida pelos alunos (com 

auxílio dos professores) sobre uma determinada  prática cultural vivenciada por eles em aula, elegendo 

assim, os conteúdos a serem trabalhados nas aulas posteriores, são eles: tópicos de estudo e vivências: 

origem e evolução; regras e fundamentos; estética do contexto da prática; Vivências nas diferentes 

funções dentro do contexto da prática; Aspectos de segurança necessários como forma de minimizar 

acidentes no decorrer das práticas; conscientização ambiental por meio da prática selecionada; 

organização de jogos, brincadeiras ou outras atividades corporais simples feitas pelos alunos; troca de 

experiências entre alunos de diferentes faixas etárias por meio de um festival cultural (produto final), 

onde as práticas construídas foram conhecidas, valorizadas, apreciadas e desfrutadas por alunos e 

professores de diferentes áreas de conhecimento. 

Apesar das dificuldades encontradas no decorrer desta proposta, o processo de construção do 

conhecimento aconteceu de maneira significativa por meio de vivências, leituras, troca de experiências 

e reflexões sobre a sua própria prática corporal, e os saberes discentes acerca das práticas corporais de 

sua comunidade foram reforçados e ampliados como forma de fortalecimento de sua identidade. 

Atualmente atendemos 160 crianças de 1ª a 3ª série do ensino fundamental. 
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