
EDUCAÇÃO FISICA DE 
QUALIDADE

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
ESCOLAR



QUEM PARTICIPA?

• Direção;
• Coordenadores pedagógicos;
• Professores de EF.



Seguindo as orientações da UNESCO 
através do documento

• Diretrizes em Educação Física de Qualidade 
– Para Gestores de Políticas

• UM CHAMADO À AÇÃO , sendo:
• “A educação física, na escola e em todas as 

demais instituições de ensino, é o meio mais 
eficaz para proporcionar às crianças e aos 
jovens habilidades, capacidades, atitudes, 
valores, conhecimentos e compreensão para 
sua participação na sociedade ao longo da 
vida”.



O documento enfatiza ainda...

• “o oferecimento da educação física se encontra em 
declínio em todas as regiões do mundo. Os crescentes 
níveis de inatividade física, juntamente com os riscos 
substanciais associados a doenças, têm sido descritos 
como uma pandemia pela OMS. A redução da oferta da 
educação física aumenta exponencialmente essas 
preocupações. Além das preocupações com a saúde, é 
essencial que os governantes tomem medidas políticas 
para garantir que a disciplina assegure seu lugar de 
direito nos currículos escolares, e que, 
consequentemente, os estudantes se beneficiem com a 
exposição aos campos alternativos de aprendizagem”.



Por que investir? Para responder ao 
questionamento sugere 4  caminhos/intervenções:

1 Instrução física e engajamento cívico – a educação 
física, como a única disciplina curricular cujo foco 
combina o corpo e a competência física com a 
aprendizagem e a comunicação baseada em valores, 
fornece uma porta de entrada de aprendizagem para 
aumentar as habilidades necessárias para o sucesso no 
século XXI.

2 Desempenho acadêmico – a participação regular na 
educação física de qualidade e em outras formas de 
atividade física pode melhorar a capacidade de atenção 
da criança, aumentar seu controle cognitivo e acelerar 
seu processamento cognitivo.



Por que investir? Para responder ao 
questionamento sugere 4  caminhos/intervenções:

3 Inclusão – a educação física de qualidade é uma 
plataforma para a inclusão na sociedade em geral, 
particularmente quanto ao enfrentamento de estigmas e 
à superação de estereótipos.

4 Saúde – a educação física é o ponto de entrada para a 
participação em atividades físicas ao longo da vida. 
Mundialmente, muitas das principais causas de morte 
estão relacionadas a doenças não comunicáveis (non-
communicable diseases – NCD) associadas à 
inatividade física, como obesidade, doenças cardíacas, 
derrame, câncer, doenças respiratórias crônicas e 
diabetes. De fato, entre 6% e 10% de todas as mortes 
causadas por NCD podem ser atribuídas à inatividade 
física.



A UNESCO ressalta que, o que é preciso 
ser feito é:

I. Garantir que a EFQ seja uma parte central 
dos currículos escolares.

II. Encorajar abordagens inclusivas e 
inovadoras de EFQ.

III. Promover consultas intersetoriais.

IV. Investir na formação de professores e no 
desenvolvimento profissional.

V. Obter o apoio de parcerias entre a 
comunidade escolar e o setor esportivo. 



De acordo com a Carta 
Internacional da Educação Física 
e do Esporte da UNESCO (1978) 



Apresenta os Passos-chave para a 
obtenção de um ambiente de política em 

EFQ inclusiva, sendo:
1. Realizar uma análise nacional das necessidades da oferta de EFQ, 

com foco na prática inclusiva.

2. Revisar modelos de financiamento relativos à EFQ e à FPEFQ, 
levando em consideração o retorno dos investimentos, baseado em 
evidências, que pode gerar ganhos, tanto sociais como econômicos.

3. Adaptar os marcos legislativos para apoiar a oferta da EFQ, 
alinhando-os a convenções, declarações e recomendações 
internacionais, assim como as boas práticas.

4. Realizar consultas intersetorais sobre o planejamento da oferta da 
EFQ pelos currículos.

5. Desenvolver uma estratégia nacional para a oferta de EFQ, apoiada 
por ferramentas e mecanismos para mensurar o impacto.



6. Mobilizar a opinião pública sobre o direito de acesso à educação 
física para todos.

7. Alcançar um consenso em torno dos conceitos de educação 
física inclusiva de qualidade e criar uma pedagogia 
compartilhada para aqueles que trabalham com os jovens 
através da educação física, atividade física e do desporto.

8. Apoiar programas de pesquisa que contribuam para a base de 
evidências que a EFQ necessita para atingir objetivos sociais, 
educacionais, econômicos e de saúde.

9. Reforçar as capacidades locais para promover o 
desenvolvimento e a inovação na oferta da EFQ.

10. Assegurar que a formação de professores de educação física 
(FPEF) destaque o importante papel da EFQ na promoção do 
desenvolvimento equilibrado dos indivíduos, particularmente em 
termos de práticas inclusivas, de mudanças sociais atuais 
relativas à saúde e a da importância de se encorajar a 
participação em um estilo de vida saudável e ativo.



OBJETIVOS GERAIS DA ÁREA DE 
LINGUAGENS NA EDUCAÇÃO BÁSICA



1. interagir com práticas de linguagem em diferentes modalidades, na 
perspectiva de sua recepção e produção, de modo a ampliar, 
gradativamente, o repertório de gêneros e de recursos comunicativos 
e expressivos;

2. reconhecer as condições de produção das práticas de 
linguagens (quem, o quê, por quem, para quê, para quem, em que 
suporte, modo de circulação), materializadas na oralidade, na escrita, 
nas linguagens artísticas e na cultura corporal do movimento;

3. refletir sobre os usos das linguagens e os efeitos de sentido de 
diferentes recursos expressivos, levando em conta as condições de 
recepção e produção;

4. compreender a diversidade de manifestações linguísticas, 
artísticas e de práticas corporais como construções sociais e 
culturais, relacionando-as com ideologias e relações de poder;

5. interagir com o outro, usando expedientes comunicativos e 
expressivos nas diversas práticas sociais de modo crítico, autoral e 
criativo;

6. reconhecer a dimensão poética e estética como constitutiva das 
linguagens, apreciando a cultura, a arte e a língua como patrimônios.



OBJETIVOS GERAIS DO COMPONENTE CURRICULAR 
EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA



1. compreender a origem e a dinâmica de transformação das representações e práticas 
sociais que constituem a cultura corporal de movimento, seus vínculos com a organização 
da vida coletiva e individual e com os agentes sociais envolvidos em sua produção (Estado, 
mercado, mídia, instituições esportivas, organizações sociais etc.);

2. identificar, interpretar e recriar os valores, os sentidos, os significados e os interesses 
atribuídos às diferentes práticas corporais;

3. experimentar, fruir/desfrutar e apreciar a pluralidade das práticas corporais, prezando o 
trabalho coletivo e o protagonismo;

4. usar práticas corporais, de forma proficiente e autônoma, para potencializar o seu 
envolvimento em contextos de lazer e a ampliação das redes de sociabilidade;

5. formular e empregar estratégias para resolver desafios e incrementar as possibilidades 
de aprendizagem das práticas corporais, além de se envolver no processo de ampliação do 
acervo cultural nesse campo;     

6. reconhecer as práticas corporais como elementos constitutivos da identidade cultural 
dos povos e grupos, identificando nelas os marcadores sociais de classe social, gênero, 
geração, padrões corporais, pertencimento clubístico, raça/etnia, religião;

7. interferir na dinâmica da produção da cultura corporal de movimento local em favor da 
fruição coletiva, bem como reivindicar condições adequadas para a promoção das práticas 
de lazer, reconhecendo-as como uma necessidade básica do ser humano e direito do cidadão;

8. examinar a relação entre a realização de práticas corporais e a complexidade de fatores 
coletivos e individuais que afetam o processo saúde/doença, reconhecendo os vínculos 
entre as condições de vida socialmente produzidas e as possibilidades/ impossibilidades do 
cuidado da saúde individual e coletiva;

9. compreender o universo de produção de padrões de desempenho, saúde, beleza e 
estética corporal e o modo como afetam a educação dos corpos, analisando criticamente os 
modelos disseminados na mídia e evitando posturas bitoladas, consumistas e 
preconceituosas.



OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 
DO COMPONENTE CURRICULAR 
EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO 

FUNDAMENTAL



• BRINCADEIRAS E JOGOS
• ESPORTES
• GINÁSTICAS
• PRÁTICAS CORPORAIS RÍTMICAS

1º CICLO  1º, 2º E 3º ANOS/EF



2º CICLO - 4º E 5º ANOS/EF

• BRINCADEIRAS E JOGOS
• ESPORTES
• LUTAS
• GINÁSTICAS
• PRÁTICAS CORPORAIS RÍTMICAS



3º CICLO - 6º E 7º ANOS/EF

• ESPORTES
• EXERCÍCIOS FÍSICOS
• LUTAS
• GINÁSTICA
• PRÁTICAS CORPORAIS DE AVENTURA
• PRÁTICAS CORPORAIS RÍTMICAS



4º CICLO - 8º E 9º ANOS/EF

• ESPORTES
• EXERCÍCIOS FÍSICOS
• LUTAS
• PRÁTICAS CORPORAIS DE AVENTURA
• PRÁTICAS CORPORAIS RÍTMICAS



OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DO COMPONENTE 
CURRICULAR EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO MÉDIO



5º CICLO - 1º, 2º E 3º ANOS/EM

• ESPORTES
• EXERCÍCIOS FÍSICOS                               

                                                                     
  

• PRÁTICAS CORPORAIS ALTERNATIVAS
• PRÁTICAS CORPORAIS DE AVENTURA
• PRÁTICAS CORPORAIS RÍTMICAS



LIVRO - RECOMENDAÇÕES PARA 
EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR



Capitulo I 
• Educação Física Escolar: definições, procedimentos e desafios 17 
• 1.1 Educação Física Escolar 17
• 1.2 Objetivos da Educação Física Escolar 18 
• 1.3 A prática da Educação Física Escolar 19 
• 1.4 Atribuições do professor 21 
• 1.5 Obrigatoriedade da Educação Física Escolar 22 
• 1.6 Motivos que justificam a prática da Educação Física como 

componente curricular 23 
• 1.7 Sessões recomendadas para a Educação Física Escolar 24 
• 1.8 Conteúdos de ensino da Educação Física Escolar 25 
• 1.8.1 Em relação ao esporte 26 
• 1.8.2 Em relação aos jogos e brincadeiras 27 
• 1.8.3 Em relação à ginástica 27 
• 1.8.4 Em relação à dança 28 
• 1.8.5 Em relação às lutas 28 
• 1.8.6 Em relação à saúde 29 



Capítulo II Especificidade de intervenção 
na escola 31 

• 2.1 Educação Física como componente curricular 
promotor do desenvolvimento cognitivo 31 

• 2.2 A Educação Física como componente curricular 
na promoção da alfabetização motora 32 

• 2.3 Educação Física como componente curricular 
promotor da saúde 34 

• 2.4 Educação Física como componente curricular 
promotor das atividades físicas e esportivas 35 



Capítulo III Principais aspectos 
normatizadores 37 

• 3.1 Regulamentação da Profissão de 
Educação Física - lei 9696 de 1º de 
setembro de 1998 37 

• 3.2 Lei de diretrizes e bases da educação 
nacional 37 

• 3.3 Licenciaturas: resoluções CNE/CP nº. 
1/2002 e 2/2002 39 3.4 Políticas públicas 
de financiamento da educação básica 40 



Capítulo IV Recomendações gerais 45 

• 4.1 Recomendações sobre a responsabilidade docente 
45 

• 4.2 Recomendações para a aplicação do programa de 
conteúdos da Educação Física Escolar 47 

• 4.3 Recomendações sobre o conjunto de 
conhecimentos do Professor de Educação Física 
Escolar e a qualidade das aulas ministradas 48

•  4.4 Recomendações para a educação e saúde na 
escola 49 

• 4.5 Recomendações para a educação física escolar 
inclusiva 51 





PROPOSTA - ATIVIDADE DE 
EXTENSÃO

• Título – Formação para Professores 
• Público – Professores de Educação 

Física da rede Pública Municipal e 
Estadual

• Proposta – I Seminário de Educação 
Física Escolar 



PROPOSTA - ATIVIDADE DE 
EXTENSÃO

• APRESENTAÇÃO
• A partir das contribuições, especialmente, da 

UNESCO e do Sistema CONFEF/CREFs e 
norteado pela Base Nacional Comum 
Curricular está sendo proposto o I Seminário 
de Educação Física Escolar para a rede 
pública municipal de Caxias do Sul e rede 
estadual – entidades de ensino pertencentes 
a 4ª Coordenadoria Regional de Educação.



PROPOSTA - ATIVIDADE DE 
EXTENSÃO

• OBJETIVO
• Contribuir com a prática pedagógica dos 

docentes e proporcionar através de 
conhecimentos e ferramentas o repensar da 
Educação Física Escolar com o público 
envolvido.

• METODOLOGIA
• O Seminário terá a seguinte dinâmica na 

organização, execução e realização.



PROPOSTA - ATIVIDADE DE 
EXTENSÃO

• Como – participação de Conselheiros 
Federais e Regionais de Educação Física 
e professores da Universidade de Caxias 
do Sul, sendo:

• Palestras;
• Debates;
• Oficinas.
• Onde – Espaço da UCS (UCS Cinema)



PROPOSTA - ATIVIDADE DE 
EXTENSÃO

 22/09 – 8h30min às 12h – quinta-feira
 Palestra e Interação

 Apresentação pesquisa com escolas sobre os espaços físicos e 
Educação Física

 Escolar – UNESCO/BNCC/CONFEF e Recomendações para 
Educação Física Escolar
 Marcia Rohr da Cruz

 13h – Abertura Oficial
 Autoridades convidadas – Protocolo

 13h30 às 17h30min – Palestra e Oficina
 Educação Física – Educação Infantil e Anos Iniciais do E.F.
 Elisabete Laurindo

 22/07 – 8h30min às 12h30min
 Ricardo Catunda



OBRIGADA!
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