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RELATO DE PRÁTICA: JOGOS OLÍMPICOS 2016 NO BRASIL. 

Welington Santana Silva Júnior1 

Pelos princípios e procedimentos pedagógicos do currículo cultural, as aulas de educação física na 

E.M.Prof.Walter Carretero situada em um bairro de Sorocaba, para as turmas dos 1ºs aos 5ºs anos do 

ensino fundamental I, teve como tema nos 1º, 2º e 3º Bimestre de 2016, Os Jogos Olímpicos no Brasil, 

devido a realização do evento sendo o Brasil sede no ano de 2016. Iniciei as aulas fazendo perguntas 

aos alunos sobre os jogos olímpicos na intensão de mapear o conhecimento prévio sobre o tema. As 

respostas em comum foram: futebol, basquete, natação, corrida, vôlei e ginástica. Eles responderam 

dizendo alguns nomes de esportes, não o evento propriamente dito. Das respostas em comum, procurei 

tematizar o que os alunos mais falaram, escolhi assim o atletismo, porque em todas as turmas pelo 

menos um aluno falou sobre as corridas. Quando comecei a falar sobre o atletismo, a maioria dos 

alunos entendia que seriam somente as corridas, daí então pude perceber mais um motivo importante 

em tematizar essa modalidade, mostrar para os alunos que dentro do atletismo existem diferentes 

modalidades esportivas. Para melhor planejar, separei os temas por bimestres, onde no 1º e 2º iriamos 

trabalhar a corrida de revezamento, a corrida de velocidade, a corrida de resistência e corrida com 

barreiras, e no 3° estudaríamos o salto em distância, o lançamento de peso e o vôlei sentado. Como 

materiais, utilizamos cordas, cones, bastões, caixas de papelão, uma bola de vôlei e um peso 

confeccionado com sacolas plásticas, areia e fita crepe. Com o objetivo de aprofundamento e 

ampliação do tema, buscamos realizar aulas na sala com a contextualização de textos históricos e 

específicos das modalidades e do evento esportivo, pesquisas na sala de informática e observações de 

imagens impressas. No decorrer das tematizações surgiram assuntos de gênero, aptidões e deficiências 

físicas, fato que favoreceu a problematizações referente aos temas e abertura para estudarmos também 

os jogos paralímpicos, onde vivenciamos o vôlei sentado. Como avaliações e registros, utilizamos 

fotos, registros escritos e mapeamento avaliativo em sala e nas rodas de conversa. Para encerramos o 

projeto, realizamos os jogos olímpicos na escola, onde cada turma representou um país e fizemos as 

competições não visando resultados, mas sim a vivência dos esportes.  
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