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O Centro de Estudos em Educação Física escolar do Litoral Norte – C.E.E.F.E.Li.No – têm 

se dedicado nos últimos anos a formulação de novos olhares com relação ao modo como a 

Educação Física escolar é desenvolvida na rede municipal de Caraguatatuaba. Não há na 

literatura acadêmica da Educação Física estudos que abordem os conteúdos ensinados, os 

métodos utilizados e, por fim, o modo como os professores que lecionam na rede municipal 

de Caraguatatuba e como avaliam o processo de aprendizagem dos alunos. Destarte, este 

projeto tem como objetivo desvelar o modo como os professores de Educação Física que 

atuam na rede municipal de Caraguatatuba avaliam o processo de ensino aprendizagem por 

eles mediados. A presente pesquisa pode ser apontada como do tipo descritiva com 

abordagem qualitativa. O instrumento de coleta de dados foi um questionário composto por 

questões abertas e fechadas. A população do estudo foi composta por todos os professores 

de Educação Física titulares de cargo e em efetivo exercício na rede municipal de ensino de 

Caraguatatuba, enquadram-se neste quesito 50 professores, a amostra, por sua vez foi 

determinada de acordo com os docentes que aceitaram participar do estudo, foram vinte. As 

informações oferecidas pelos professores por meio dos questionários aponta para um 

cenário desafiador para professores e pesquisadores que se dedicam a Educação Física 

escolar. Todos eles afirmam avaliar o processo de ensino aprendizagem, no entanto, 

quando inquiridos sobre os instrumentos de avaliação que utilizam abre-se um leque, pois 

são citados prova escrita (5), participação em aula (4), comportamento (3), observação (2), 

teste de habilidade motora (1), respostas que não ficaram claras (3) e um professor não 

respondeu. Os instrumentos apontados pelos professores não são inadequados, pelo 

contrário, devem fazer parte do cotidiano docente, o ponto para reflexão é que estes 

instrumentos possuem maior validade quando utilizados em conjunto, boa parte dos 

professores afirma utilizar apenas um instrumento avaliativo, fato que indica a necessidade 

de novos desdobramentos para este estudo. 
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