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O GEPPA tem se dedicado ao desenvolvimento de projetos vinculados ao Núcleo de Ensino 

desde 2003 conquistando resultados que têm contribuído para a difusão do atletismo na escola. 

Exemplo disso é esse trabalho que visa a produção e aplicação de jogos de mesa para o ensino do 

atletismo em aulas de Educação Física. Após sua confecção, os jogos serão utilizados em aulas de 

Educação Física de uma escola pública da cidade de Rio Claro visando verificar sua viabilidade 

enquanto recurso didático. Para atingirmos o objetivo desse trabalho, voltado à produção e aplicação 

de jogos de mesa adaptados ao ensino do atletismo, planejamos, didaticamente, três etapas. Para que 

se tenha uma melhor idéia dos desdobramentos desse trabalho, procuramos, a princípio, efetuar um 

levantamento de todos os jogos de mesa existentes na bibliografia e capazes de serem adaptados ao 

ensino do atletismo. Assim, a segunda etapa desse trabalho está destinada à confecção dos jogos. 

Assim, mais do que propor a construção de jogos de mesa, pretendemos colocá-los em prática a fim 

de verificar sua viabilidade e aplicabilidade em termos de materiais de baixo custo, passíveis de serem 

confeccionados pelos próprios professores e alunos até materiais mais elaborados, passíveis de serem 

comercializados pela indústria de brinquedos.  Até o momento, formulamos um jogo de quebra 

cabeça passível de ser utilizado pelos professores de Educação Física no campo escolar, ao mesmo 

tempo em que outros jogos estão em construção. A terceira etapa prevê a aplicação entre os membros 

do GEPPA e alunos de Educação Física de uma escola da rede pública, para, assim comprovar que os 

jogos são viáveis, possuem caráter pedagógico, podendo ser aplicados tanto dentro como fora da sala 

de aula, disseminando, assim, o conhecimento do atletismo no âmbito escolar. 
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