
7º edição do Congresso dos Professores de Educação Física Escolar – CONPEFE 2017 
 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL: REFLEXÕES DE UMA PROPOSTA DE TRABALHO 

COM O SKATE 

 

Peterson Amaro da Silva 1 

Cláudio Aparecido de Sousa 2 

Daniel Teixeira Maldonado3 

Introdução 

 

A Educação Física Escolar (EFE) obtém um vasto repertório de conteúdos que podem 

ser trabalhados com os discentes no cotidiano escolar. Nesta perspectiva se torna 

imprescindível possibilitar o acesso aos alunos a esta gama de variedades existentes de 

manifestações da cultura corporal de movimento para que eles possam vivenciar, explorar, 

analisar, ampliar e aprender sobre as diferentes áreas de conhecimentos existentes nesta 

disciplina que faz parte de toda  Educação Básica escolar,  tanto nos Anos Iniciais, como 

também no Ensino Fundamental II e Médio. 

Com isso, a experiência pedagógica aqui descrita abordou o conteúdo Skate em suas 

diferentes vertentes durante as aulas de EFE, tendo como alguns de seus objetivos, suscitar a 

reflexão dos discentes sobre o Skate muito além da prática corporal, mas também como um 

movimento cultural, o conteúdo em questão se encontra dentro do projeto intitulado 

“Currículo Orgânico”, ao qual o docente desenvolveu, a fim de possibilitar ainda mais a 

participação e estimular a autonomia dos discentes na seleção de conteúdos das próprias aulas 

de EFE, tendo como algumas das bases de sustentação deste trabalho, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN´S) e as Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN) de 9.394/96. 

 

Relato de Experiência 

O conteúdo Skate surgiu nas aulas de EFE, através do projeto “Currículo Orgânico”, ao 

qual, cada discente do 5º ano tem a possibilidade de escolher até três conteúdos existentes na 
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mesma disciplina. Com isso, o docente explicou sobre as diferentes temáticas existentes na 

EFE, e pediu as crianças que pesquisassem no território onde residem, as práticas corporais 

que mais lhe chamavam atenção.  Após esse momento de pesquisa, os estudantes 

desenvolveram em aula, uma produção textual com os conteúdos que eles gostariam de 

aprender nas aulas. 

A escola estadual, no qual foi desenvolvido o projeto, fica localizada na Diretoria de 

Ensino leste 2 em São Miguel Paulista, situada em um bairro considerado periférico. Todos 

educandos produziram seus textos e em algumas destas produções surgiu o tema Skate. 

Considerar a cultura dos alunos é um dos maiores respeitos que a escola pode ter com as suas 

crianças, adolescentes e adultos que se encontram como alunos/as  no ambiente educacional 

escolar, assim como Paulo Freire e João Batista Freire já haviam ressaltado em suas obras 

(FREIRE, 2009; FREIRE, 2013). 

Portanto, partindo do pressuposto de respeitar a área de conhecimento que as crianças 

gostariam de aprender, chegamos ao skate, ao qual, foi possível trabalhar além da sua prática. 

Essa prática corporal foi tematizada como um movimento cultural que transcende os muros da 

escola e até mesmo da prática esportiva, influenciando diferentes pessoas e levantado algumas 

problemáticas sobre quem pode praticar este esporte (meninos e meninas? Apenas um 

gênero? Por quais motivos?), como também possibilitando a diversidade metodológica para 

os discentes tentarem compreender melhor conteúdos conceituais, procedimentais e 

atitudinais do esporte abordado. 

 

Considerações Finais 

Podemos analisar que, os discentes se sentiram mais participativos com o 

desenvolvimento do projeto, os mesmos tiveram a compreensão de analisar o esporte radical 

Skate muito além da sua prática respeitando os/as diferentes praticantes, como também 

diversas crianças cooperaram com outras que obtinham mais dificuldades durante as aulas 

práticas. 
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