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Introdução 

 Frente à complexidade da prática pedagógica, educar sistematicamente é considerado 

desafio maior quando o processo é desenvolvido de forma coletiva. A escola agrega uma 

comunidade educativa, à qual os sujeitos trazem diferentes conceitos da Educação, por isso se 

faz necessária uma reflexão coletiva. Este trabalho apresenta resultados a partir de um 

planejamento reflexivo e coletivo na Educação Física. O objetivo é relatar caminhos e 

resultados de um processo da ação pedagógica coletiva através da reflexão e da troca de 

experiências entre dois professores ingressantes em uma escola de Ensino Fundamental da 

rede municipal de São Paulo. Cada docente, na perspectiva da sua história de vida, formação 

inicial, continuada e permanente constrói a concepção de Educação Física que pode 

influenciar direta e indiretamente a sua ação pedagógica. No primeiro ano após o ingresso os 

professores atuavam de forma isolada, dividindo apenas as dificuldades encontradas, e a partir 

do segundo ano iniciou-se esta proposta de perspectiva mais coletiva. Coletivamente foram 

sistematizados encontros que resultaram em uma releitura das Orientações Curriculares e 

Expectativas de Aprendizagens (Documento norteador da Rede Municipal), em relação à 

Sistematização em Blocos de Conteúdos, para organizar e ampliar o conteúdo em suas 

dimensões conceituais, procedimentais e atitudinais e o uso do Planejamento Coletivo na 

tentativa de ampliar as possibilidades e melhorar qualitativamente as aulas de Educação 

Física. Partindo de um percurso metodológico com referencial na pesquisa-ação, proposições 

foram elaboradas em comum: planejamento de área, planos de aulas, situações de 

aprendizagens, objetivos, estratégias e avaliações. Os encontros contribuíram positivamente 

na qualidade da ação pedagógica, organização e sistematização dos conteúdos da Educação 

Física e também reformularam a concepção da Educação Física frente à visão anteriormente 

construída nessa comunidade educativa.  

 

Construção do Planejamento 

 Rumo à melhora da qualidade de ensino a Escola, as políticas públicas, fatores sociais 

e econômicos dividem parcela desta responsabilidade. Professores comprometidos com uma 

educação transformadora, responsabilidade docente, refletem sobre sua prática pedagógica 

constantemente, mobilizando seus saberes adquiridos ao longo da vida, da formação inicial, 

contínua e permanente relacionando-os aos documentos normativos e leis da esfera 

educacional. 

Os problemas encontrados no cenário educacional e na Educação Física da escola 

problemas, dúvidas e tensões vividas pelos professores surgiram, pensando ser um problema 

particular, pessoal, era na verdade um problema, uma angústia comum aos dois professores. 

Este fato foi primordial para que considerasse a possibilidade de buscar alternativas num 

Trabalho Coletivo. Logo percebeu que a troca de experiências poderia ser extremamente 
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produtiva para pensar ou construir as soluções para as suas próprias dúvidas e/ou angústias 

(BRACHT, V. 2002). 

No primeiro ano de trabalho após o ingresso dos dois professores na rede, período de 

“isolamento”, foi considerado muito difícil e com poucos resultados positivos. Frente à “luta” 

para mudar esta situação, acredita-se que não depende exclusivamente da atuação isolada dos 

professores, mas sim de um esforço coletivo, então na intenção de ampliar as chances de 

sucesso e diminuir as barreiras que, individualmente, não foi possível ultrapassar, no segundo 

ano, esses professores decidem desenvolver um Planeamento Coletivo.  

 Num contexto educacional de leis, diretrizes, parâmetros, saberes docentes, 

proposições teórico-metodológicas propostas de sistematização de conteúdos, políticas 

publicas motivaram uma releitura da pratica pedagógica. 

 As Orientações Curriculares - Proposições de Expectativas de Aprendizagens 

(SÃO PAULO, 2007), documento norteador da Rede Municipal de São Paulo, apresenta 

princípios que caracterizam a prática pedagógica da rede e que direcionam todo o 

Planejamento. 

Prioriza e elenca alguns conteúdos a partir dos critérios de seleção das expectativas de 

aprendizagem, que é definida da seguinte forma: Relevância social e cultural; Relevância para 

a formação intelectual do aluno e potencialidade para a construção de habilidades comuns; 

Potencialidade de estabelecimento de conexões interdisciplinares e contextualizações, e 

Acessibilidade e adequação aos interesses da faixa etária. 

  Dentro dessa perspectiva cultural a Educação Física está pautada nas diversas 

produções realizadas pela sociedade, na qual são construídas culturalmente e denominadas 

como cultura corporal de movimento. A finalidade da Educação Física é proporcionar aos 

educando experiências das mais variadas manifestações. Que são classificados em cinco 

grandes grupos: brincadeiras, danças, lutas, ginástica e esporte. 

Tais conteúdos se manifestam na sociedade em diversas formas e para identificá-los e 

compreendê-los na sua totalidade é preciso uma análise e reflexão ampla da manifestação 

cultural ressignificando-o na cultura do senso comum para conhecimento científico, 

ampliando e aprofundando o conhecimento sobre a prática corporal. É indicada a articulação 

com o projeto Ler e Escrever e Educação Inclusiva. 

 A Sistematização de Conteúdos e Temáticos (SANCHES NETO et al, 2006), surge 

de um Planejamento Participativo com intenção de reduzir a incoerência entre intenção e ação 

pedagógica organizando, ampliando os conteúdos à temas relevantes que permeiam a cultura. 

A sistematização prevê quatro blocos temáticos: Bloco 1 – Elementos culturais do corpo 

humano; Bloco 2 – Movimentos do corpo humano; Bloco 3 - Aspectos pessoais e 

interpessoais do movimento do corpo humano; Bloco 4 – Demandas ambientais no 

movimento do corpo humano. Essa organização aborda todos os blocos de forma integrada e 

aprofundada em suas dimensões conceituais, procedimentais e conceituais. 

 

Percurso Metodológico 

Como percurso metodológico utilizou-se o referencial da pesquisa-ação com o 

objetivo de planejar, implementar, descrever e avaliar uma mudança para a melhora da sua 

prática, aprendendo mais, no correr do processo, tanto a respeito da prática quanto da própria 

investigação (TRIPP, D. 2005).  

Partindo deste pressuposto o Planejamento Coletivo inicia-se na identificação do 

problema seguido pelo planejamento de uma solução, implementação, manutenção e 

avaliação. Enfrentou revisão pelos pares, quanto a procedimentos, significância, 

originalidade, validade etc.  
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As discussões e reflexões não se esvaziam em uma perspectiva isolada, por ser uma 

ação cooperativa, colaborativa, e coletiva esta perspectiva é ampliada por pontos de diferentes 

olhares: dos professores envolvidos diretamente pela produção e ação do Planejamento 

Coletivo, na socialização e discussão com grupo de professores-pesquisadores, equipe escolar, 

alunos e divulgação do trabalho em seminários e congressos. 

Elencando tópicos de interesses mútuos, a identificação do problema foi na intenção 

em ampliar a concepção de Educação Física encontrada na escola, cenário que prevalecia o 

esporte como conteúdo ensinado e de característica de lazer. Após a experiência mal sucedida 

do trabalho individual, no ano letivo anterior, escolheu-se a cooperação na produção de um 

Planejamento Coletivo para ensinar conteúdos e temas da Cultura Corporal que fossem 

significativos e relevantes para a vida dos alunos. 

Encontros no início do ano, período de planejamento e elaboração da Proposta 

Pedagógica da Escola, ocorreu o desenvolvimento do planejamento da solução e previamente 

fez se necessário a reflexão sobre as concepções de Educação, Educação Física e Experiências 

de Vida que proporcionou a confecção do planejamento anual. A seleção dos conteúdos e 

temas partiu das expectativas de aprendizagem das Orientações Curriculares, relacionando aos 

quatros blocos temáticos de conteúdos, ou seja, foi escolhido um Elemento Cultural (Bloco 1 

), um movimento a ser aprofundado (Bloco 2), Demandas Pessoais e Interpessoais 

relacionadas (Bloco 3) e demandas do ambiente que influencia (Bloco 4) aprofundadas pelas 

dimensões conceituais, procedimentais e atitudinais (DARIDO & RANGEL 2005). 

Contemplado a estrutura seguida no mapeamento, experimentação, ressignificação e 

ampliação indicado pelas Orientações Curriculares São Paulo, além de articular com o projeto 

Ler e Escrever e Escola Inclusiva. Foi organizado para cada conteúdo selecionado o objetivo 

geral, conteúdos e temas, estratégias e avaliação. As estratégias utilizadas nos Planos de Aulas 

seguem a perspectiva de um ensino reflexivo (SANCHES, 2006): formação de grupos 

operacionais e co-educação (ênfase nas atitudes e nos procedimentos); atividades paralelas 

(ênfase nos procedimentos); registro de conceitos; critérios para avaliação nas próprias 

estratégias (para atitudes, procedimentos e conceitos); planejamento participativo (ênfase nos 

conceitos); relações com temas e projetos da escola (ênfase nos conceitos); elaboração de 

conceitos a partir da realidade; autodisciplina e coordenação consensual de condutas (ênfase 

nas atitudes). 

A implementação ocorreu nas séries iniciais do ensino fundamental com grade e carga 

horária de duas aulas semanais. Sistematicamente os dois professores aplicaram o 

planejamento e os planos de aulas intervendo na realidade e nas situações inesperadas na 

característica e anseios de cada grupo. 

Para a manutenção do Planejamento ficou determinado dois encontros semanais, 

horário de Hora Atividade e Tempo Livre dos professores que resultaria em discussões, 

registros e produções.  Durante o desenvolvimento do Plano de Aula nos encontros 

socializava-se os acontecimentos, mudanças necessárias, sucessos e dificuldades registrando e 

atualizando o portfólio.  

 

Resultados 

 A expectativa em obter bons resultados instigou os professores uma dedicação intensa. 

Frente a complexa tarefa pedagógica foi possível perceber que o Planejamento Coletivo 

contribuiu positivamente na ação pedagógica, organização e sistematização dos conteúdos. 

O cenário anterior foi transformado, o planejamento se concretizou em ações 

pedagógicas proporcionando um melhor aproveitamento pelos alunos e melhora na qualidade 

de ensino. 
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 Nos registros, falas e avaliações solicitadas aos alunos torna-se possível apontar 

compreensão, abstração, significativa dos conteúdos e temas abordados. Pode-se acreditar que 

houve significância e sentido e que seus saberes foram ampliados frente à Cultura Corporal. 

 Um novo olhar para a Educação Física surgiu para a gestão e alguns professores da 

unidade escolar, consequentemente para toda a comunidade pais e alunos. 

 

Considerações 

 Considerando os resultados positivos, uma possibilidade para enfrentar os problemas 

identificados é indicada a extensão do Planejamento Coletivo para toda a equipe de 

professores da Educação Física e aos demais membros da unidade escolar em torno do projeto 

pedagógico. As ações se esvaziam, quando aplicadas de formas isoladas a socialização e o 

trabalho coletivo proporciona à formação continuada e permanente a construção de novos 

saberes para enfrentar os problemas da educação. O planejamento encontra-se em 

desenvolvimento e é relatado os resultados obtidos no primeiro semestre, já é possível apontar 

para dificuldades: a organização da escola, socialização de um mesmo espaço (quadra) com 

mais de uma turma, alguns encontros foram prejudicados por compromissos inesperados 

solicitados pela escola.  
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