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Existem várias propostas para uma elaboração eficiente para as aulas de Educação Física, porém são 

raramente seguidas, conforme aponta a literatura. Teoricamente, o objetivo das aulas de Educação 

Física, no Ensino Médio, é colaborar na formação de sua personalidade e de sua participação ativa na 

sociedade. Para isso, o planejamento das atividades didáticas a serem aplicadas no processo ensino-

aprendizagem assume um papel fundamental na direção de que esse e os demais objetivos possam ser 

alcançados. Este trabalho teve como objetivo identificar, descrever e avaliar o que pensam os alunos 

acerca das aulas de Educação Física no Ensino Médio. Para tanto, foi realizado um estudo em uma 

escola pública estadual da cidade de Taubaté/SP. A amostra foi composta por dez alunos do Ensino 

Médio de ambos os sexos com idade entre 15 e 17 anos. Após autorização e assinatura do termo de 

consentimento pela direção, pais e professor, os participantes responderam a uma entrevista semi-

estruturada e a um questionário de caracterização. Os dados foram analisados por meio da abordagem 

da Análise de Conteúdo. Como resultado, foi observado que existe uma grande diversidade de 

pensamentos por parte dos alunos acerca das aulas de Educação Física no Ensino Médio, de forma que 

a preocupação com a saúde, a prática do esporte e a repetição de estratégias utilizadas pelos 

professores compuseram parte dessas respostas. Foi possível concluir que há a necessidade do 

professor repensar sobre o planejamento e a própria atuação junto aos adolescentes com relação ao 

ensino de Educação Física no nível médio no sentido de caminhar na direção de atentar para as 

propostas curriculares oficiais nos níveis federal e estadual, renovar, criar e investir esforços para a 

construção de diversas e interessantes estratégias de ensino, capazes de atender também aos interesses 

e à participação, inclusive do planejamento de forma mais direta por parte dos alunos.  
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