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O projeto a Cooperação no Universo Escolar, iniciou-se no 2º bimestre de 2006, contando 

com a participação dos alunos, professores, coordenação e direção da Escola Estadual Profª 

Maísa Theodoro da Silva, o objetivo deste trabalho foi desenvolver a interação dos 

participantes, fazendo-os pensar na capacidade de transformar valores, atitudes e também 

aprender a ser e estar no mundo, nesse sentido o processo de ensino aprendizagem é 

potencializado, pois não existindo o temor da exclusão, corpo e mente ficam livres da tensões 

geradas pela competição, dedicando-se integralmente no processo criativo e na participação 

ativa do aprendizado, propondo e detalhando estratégias adequadas para o desenvolvimento 

de competências e habilidades, através dos conteúdos da Educação Física em suas três 

dimensões (conceitual, atitudinal e procedimental). O tema cooperação foi desenvolvido por 

meio de atividades práticas e reflexivas sobre a importância do respeito mútuo, a 

solidariedade, a integração, a união e a participação de todos, contando com um trabalho 

interdisciplinar com Artes e filosofia. O resultado das atividades desenvolvidas no bimestre 

foi de grande importância, pois além de resgatar a participação de todos modificou-se a 

concepção das aulas de Educação Física, que ela não é somente competitiva e para alguns e 

sim pode ser prazerosa e para todos. Enfim trabalhar um projeto nasce da necessidade de 

saber, que quase sempre se origina de um questionamento, de uma dúvida, de uma 

necessidade de resolver problemas e de um levantamento de hipóteses a respeito de um 

assunto, portanto o projeto representa as ansiedades da comunidade escolar e retrata o perfil 

dessa comunidade. De modo geral, é importante afirmar que os Jogos Cooperativos não é uma 

novidade, uma tendência, nem tampouco uma alternativa milagrosa para resolver o que não se 

resolveu e sim uma possibilidade para todos participarem das atividades, não podendo o aluno 

alegar que não possue habilidades suficientes para a prática das aulas de Educação Física. 

PALAVRAS CHAVE: Cooperação, integração, participação, valores, atitudes, 

interdisciplinar, mudanças de atitudes. 
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