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RESUMO 

 

O presente trabalho teve a finalidade de verificar como estão funcionando as aulas de Educação 

Física, após a adoção do Caderno professor/aluno no Ensino Fundamental II, bem como se o 

Caderno está ajudando o professor a ampliar seus conhecimentos e contribuindo com aprendizagem 

dos alunos. Após cinco anos de implantado do Caderno [2008], considera-se que seja um marco 

para a prática de Educação Física, contribuindo na melhoria do ensino, com a reformulação das 

aulas. O Caderno foi criado para auxiliar a escola no processo de ensino e aprendizagem, que tem 

por objetivo indicar ao professor conteúdos a serem oferecidos aos alunos. A metodologia aplicada 

foi a qualitativa descritiva, por meio de questionário com sete questões fechadas, direcionadas a 

professores e alunos da rede pública no Ensino Fundamental II do Estado de São Paulo, na cidade 

de Taubaté. Foram dez professores e a 240 alunos da rede pública de ensino do Estado de São 

Paulo, sendo 20 alunos de cada série, da 5ª série/6º ano até a 8ª. série/9º ano do Ensino Fundamental 

II. Essa pesquisa foi feita em três escolas estaduais da cidade de Taubaté. De acordo com os 

resultados obtidos, foi possível observar que a maioria dos professores não opta por dar aula com 

base no conteúdo abordado no Caderno; uma minoria de professores, entretanto, opta pelo Caderno 

decorrente de sua insuficiência teórica e prática em relação a diversas modalidades. Importante 

observar que, na maioria das vezes, o conteúdo é passado somente na teoria, ao invés de na teoria e 

na prática, conjuntamente.  Isso ocorre, pois há falta bagagem de formação de experiência pessoal e 

profissional, ou seja, faltam as vivências antes de ingressar na universidade, falta bagagem de 

formação de conteúdo teórico e prático. Quanto aos alunos, a maioria gosta dos conteúdos e das 

diversidades oferecidas, somente uma minoria não gosta pelo fato de os conteúdos não despertarem 

curiosidade, no entanto, todos os alunos são induzidos e movidos pelos professores por meio de 

trabalhos e pesquisas desenvolvidas tanto em sala de aula, como em casa (requisitos de avaliação 

para obter nota na disciplina de Educação Física), o que, em consequência, levam esses alunos a 

lerem, analisarem e pesquisarem diversos conteúdos, de diferentes saberes, fazendo-os adquirir 

conhecimento e aprimorando sua capacidade intelectual. O Caderno tirou os professores da zona de 

conforto e do comodismo, induzindo-os a contribuir e melhorar o ensino com a reformulação das 

aulas. Os resultados foram apresentados em 14 gráficos, sendo sete tratando das respostas dos 



 

professores e sete com as respostas dos alunos. Algumas informações de alguns gráficos de 

professores e de alunos, quando comparadas, apresentam divergências, o que é esperado em 

decorrência da visão de mundo própria de cada grupo.  
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