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RESUMO:  

O presente artigo pretende realizar reflexões pautadas em observações registradas durante a realização 

das aulas do PIBID de Educação Física durante o primeiro semestre de 2015, para o segmento do Ensino 

Fundamental I em uma escola do município de Seropédica/RJ, cujo tema foi a ludicidade no Vôlei. Para 

isso, foram utilizados lençóis, bambolês, bolas de vôlei, bolas gigantes, barbante dentre outros materiais. 

A educação física escolar é de grande importancia, pois educa o ser plenamente através do movimento. 

Através da educação física escolar poderá o individuo se tornar capaz de sentir, pensar, e realizar ações 

motoras. Por isso a educação física é educação. FREIRE (1992 p.15) considera que “a educação física 

escolar está na formação das crianças, principalmente enfatizando o quanto pode ser importante à 

motricidade para o desenvolvimento da inteligência, dos sentimentos e das relações sociais”. As crianças 

da educação infantil e do ensino fundamental estão em fase de formação, aprendizado e de busca de 

conteúdos. São nessas fases que acontecem à preparação para o mundo externo, convívio em sociedade, 

para a alfabetização, para o desenvolvimento motor, etc. Por isso se faz importante as aulas de educação 

física nos anos iniciais. (RODRIGUES, 2013). Além disso, sobre a teoria de Ronca e Terzi (1995) 

citados por Tezani (2004), o lúdico proporciona compreender as possibilidades da assimilação de novos 

conhecimentos assim como os limites, entendendo que, o indivíduo conhece e interpreta os fenômenos 

ao seu redor, trabalhando com os limites existentes entre o concreto por meio do desenvolvimento da 

linguagem e o imaginário e da função. (LUNA, 2012). 

Na concepção de Barreto (2007), o brincar favorece transformações internas e é uma forma de expressar 

seu desejo. 

 

OBJETIVO: 

O artigo tem como objetivo socializar as práticas vivenciadas junto ao professor de Educação Física e 

as atividades propostas pelo grupo na escola visando contribuir com a formação e a formação continuada 

de professores. As aulas tiveram como objetivo trabalhar o controle motor, a cooperação e a coordenação 

óculo-manual e espaço temporal dos alunos. 
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METODOLOGIA: 

Para o artigo foram recolhidos relatórios das aulas ministradas em turmas do primeiro seguimento do 

ensino fundamental, além de levantamento literário e leitura de artigos onde os autores influenciaram 

na linha de raciocínio para o planejamento das aulas.  

BARREIRO e GEBRAN (2006, p. 22) relatam que a articulação da relação teoria e prática é um 

processo definidor da qualidade da formação inicial e continuada do professor.  

Umas das atividades utilizada em aula foi o vôlei com lençol (tecido TNT), as crianças devem segurar 

em volta do tecido para que em um trabalho de equipe consigam passar a bola para o outro lado da 

quadra passando por cima da rede improvisada com uma corda, podendo ser usada uma bola macia e 

em seguida a bola de vôlei pode ser introduzida. 

 

RESULTADOS E CONCLUSÕES: 

Quando se diz respeito à prática docente, nota-se que a maior preocupação é o compromisso do educador 

com a educação. Relatar as experiências vivenciadas durante a aplicação das aulas do PIBID é também 

socializar o conhecimento, visando sempre o aperfeiçoamento da atuação profissional de professores e 

futuros professores. Como resultado da aula de vôlei de lençol, as crianças mostraram-se interessadas e 

com pouca ou nenhuma dificuldade para executá-lo, na segunda semana do desenvolvimento da 

atividade o controle motor dos alunos mostrou-se maior, podendo nesse caso estar ligado ao fato da 

atenção, cooperativismo e trabalho em equipe ter sido mais bem efetuados. A aula de vôlei de lençol 

mostrou aos alunos outras possibilidades de trabalhar o esporte até então não muito conhecido pelos 

mesmos, o vôlei. 
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