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APRESENTAÇÃO
Andréa Borges de Medeiros 

Uma coisa é pôr ideias arranjadas, outra 
é lidar com país de pessoas, de carne e sangue, de mil – e –  tantas misérias...

Tanta gente - da susto de saber...

João Guimarães Rosa 

 Pensar Currículo é pensar as instituições de ensino, a escola, as relações 

humanas e o conhecimento. Isso requer supor diferenças de perspectivas 

e de abordagens teóricas e práticas que perpassam concepções e modos de olhar para 

a escola, os sujeitos e as relações que nela acontecem. Mas ainda que tenhamos um 

olhar mais amplo para a composição dos referenciais curriculares, buscar pelo olhar 

“estereoscópio e dimensional para a profundidade das sombras históricas”, leva-nos 

a uma oposição sobre qualquer postura ou ação antidemocrática na condução das 

políticas educacionais. Isso significa, por exemplo, defender, de forma contundente, a 

abertura para o diálogo e a manutenção dessa prática sempre que colocarmos em pauta 

as organizações curriculares e as práticas escolares. Nossa opção é pela compreensão 

de que as orientações e diretrizes curriculares sejam tomadas como referenciais para 

a organização dos Projetos Políticos Pedagógicos, elaborados pelas equipes escolares. 

Esperamos, de fato, que as metodologias e proposições de ensino, articuladas aos 

referenciais curriculares e ao conhecimento histórico e social das comunidades escolares, 

garantam os direitos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças e estudantes da 

rede pública municipal de ensino.  

 Tal “olhar estereoscópio”, capaz de fundir as imagens, e, portanto, fundir 

perspectivas, também nos instiga a incluir nas composições curriculares, extensões da 

ordem social e cultural que perpassam as relações cotidianas. Desse modo, acreditamos 

na importância da articulação dos conhecimentos sistematizados, apresentados nos 

componentes curriculares, bem como nas vivências e saberes dos sujeitos envolvidos 

nas relações de ensino e aprendizagem. 

 Sob tais argumentos, havemos de pensar no Conhecimento. As movimentações 

em torno de perspectivas e concepções de currículo apontam para a necessidade 



7

de abordagens que acolham noções e posturas em torno do ato de conhecer e das 

sistematizações construídas historicamente nos campos disciplinares. 

 Um percurso por tais formulações implica considerar construções datadas 

que expressem a voz das pessoas que as produziram em determinados contextos 

sócio-históricos. Perceber de tal forma as produções curriculares e tornar acessível 

contraposições a determinadas formulações trazendo outras vozes e outros pontos 

de vista, quebra o suposto da verdade como expressão do absoluto e, portanto, como 

contraposição da mentira. Uma seleção de conteúdos é apenas uma forma entre tantas 

outras para se contar uma história. Assim considerando, os conteúdos são assumidos 

como recortes parciais que apresentam conhecimentos em transformação. Isto diz 

respeito a toda e qualquer maneira de lidar com o Conhecimento, independentemente 

da sua matriz disciplinar.

 Um currículo que se pretende livre das amarras do conteúdo disciplinar e investe 

em movimentos de compreensão, carrega em suas proposições, o germe da esperança 

e o espírito do arauto, anunciando possibilidades de invenções e reinvenções. 

 Nesse sentido, uma política pedagógica sensível ao valor “evocativo e provocativo 

de percepções e interpretações do social vivido e do passado relido no presente” 

(PEREIRA; SIMAN, p. 280), promove deslocamentos para o pensamento histórico 

e para a percepção de que o papel da Secretaria de Educação, em parceria com as 

escolas e creches, é o de problematizar o conhecimento e desconstruir verdades. O 

viés democrático nesse processo de construção, instituído nos anos de 2018 e 2019, 

pode ser visualizado em algumas situações e acontecimentos muito específicos que 

construímos coletivamente, sendo, alguns deles, os seguintes: a articulação entre o 

currículo já construído nos anos anteriores e a Base Nacional Curricular; o olhar para o 

conhecimento como uma construção múltipla, colocando a palavra versão na pauta das 

discussões em foco e buscando fortalecer a criação de práticas pedagógicas significativas 

e inovadoras.

 Viabilizar uma proposta curricular que tenha como pressuposto a elaboração de 

questões e a dúvida sobre os objetos do conhecimento, a curiosidade como disparador 

de estudos mais aprofundados e a pesquisa; a produção escolar em grupo e/ou parceria, 

bem como, movimentos de escuta e de observações, em torno da multiplicidade de 

saberes e fazeres que compõem os cotidianos escolares; conduziu-nos a romper com 

práticas de gabinete e abrir perspectivas para romper também com o suposto da 
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história única naquilo que se refere aos fundamentos e proposições em torno de uma 

ideia de currículo. Optamos pelos arranjos possíveis em torno das formas de apresentar 

os conteúdos específicos, as competências, as habilidades e metodologias de ensino, 

buscando “estados de alerta” para a percepção dos modos de aprender das crianças e 

dos(as) estudantes. 

 A Secretaria de Educação, cumprindo o seu papel gestor das políticas 

educacionais para um ensino público de qualidade, procurou envolver os profissionais 

da educação nos estudos e nos diálogos sobre currículo. Nesse processo de construção 

muitos foram os avanços considerando as oportunidades de trocas de conhecimentos, 

de compartilhamentos. Avançamos muito também em relação à valorização do trabalho 

coletivo, bem como das produções geradas nesse formato de construção. 

 Professores e professoras, coordenadores, diretores e diretoras, em parceria 

com os(as) profissionais da Secretaria de Educação se mantiveram ligados a um 

objetivo comum: trabalhar pela rede municipal e para a Rede. Momento ímpar para 

a aproximação com as escolas; para a escuta dos profissionais; para a leitura e para 

os estudos de documentos oficiais. Momento ímpar para deixar à mostra a ousadia de 

construir um referencial próprio, autoral, mesmo considerando a condição mandatária 

da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 

 Nesse sentido, a afirmação de Ivor Goodson (2008), quando do seu olhar para 

os currículos como “tradições inventadas” nos leva a pensar na invenção como escolha, 

como um recorte de significado num determinado contexto histórico de produção, 

como aquele que vivemos hoje, antes e durante a pandemia de Covid-19. Um momento 

de excepcionalidade, insegurança e incerteza, que expõe, para todos nós, a urgência 

de conversarmos sobre sentimentos e percepções da experiência que vivemos. O 

conteúdo programático traçado nesse percurso curricular importa do ponto de vista da 

tradição escolar, é ela que mantém as rotinas que as instituições de ensino criam, para 

implementar modos de fazer educação e garantir direitos de aprendizagem. No entanto, 

a perspectiva de ensino que lida com conteúdos sistematizados requer movimentos 

de escuta, de possibilidades narrativas e de trocas de pontos de vista. Tais princípios 

metodológicos sempre se fizeram necessários para o estabelecimento de processos mais 

democráticos nas relações escolares e com o conhecimento. Ocorre que na situação de 

pandemia e pós-pandemia eles se tornam essenciais para o enfrentamento de aspectos 

socioemocionais e afetivos. 
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 Sabendo desse enorme desafio, e da necessidade de propor um referencial 

curricular para a rede municipal de Juiz de Fora, trabalhamos com afinco e esperamos, 

sinceramente, que esse legado, construído por tantas mãos, chegue a cada escola e a 

cada educador como um subsídio para o planejamento educacional e para a criação de 

práticas significativas e potentes que possam instigar saberes e conhecimentos novos.

 Agradecemos a todos e a todas que investiram seus esforços para concluir 

essa produção que ora tornamos pública. Somos gratos (as) pelas parcerias e pelos 

vínculos que estabelecemos durante todo esse caminho de construções que certamente 

promoveu em cada um de nós olhares mais sensíveis para as delicadezas que envolvem 

os atos educativos.

REFERÊNCIAS

GOODSON, I. Currículo, teoria e História. Petrópolis: Vozes, 2008.

PEREIRA, J. S.; SIMAN, L. M. Andarilhagens em Chão de Ladrilhos. In: FONSECA, Selva 
Guimarães. Ensinar e aprender História: formação, saberes e práticas pedagógicas. 
Campinas, SP: Editora Alínea, 2009.
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O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO REFERENCIAL 
CURRICULAR DA REDE MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA1

Denise de Souza Destro
Gláucia Fabri Carneiro Marques

 A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2017) para a Educação 
Infantil e Ensino Fundamental foi homologada pela Resolução nº 2, de 22 de 

dezembro de 2017. Com isso, ficou estabelecido que

A BNCC é referência nacional para os sistemas de ensino e para as 
instituições ou redes escolares públicas e privadas da Educação 
Básica, dos sistemas federal, estaduais, distrital e municipais, 
para construírem ou revisarem os seus currículos (BRASIL, 2017).

 Com o objetivo de atender essa prerrogativa legal, a Secretaria de Educação de 
Juiz de Fora (SE), iniciou a revisão da Proposta Curricular da Rede Municipal que vigorava 
desde o ano de 2012. Além disso, compreendeu-se que essa revisão possibilitaria 
também retomar as bases conceituais da Proposta Curricular da Rede Municipal que foi 
construída coletivamente por diversos profissionais da Educação.
 Nesse sentido, a Subsecretaria de Articulação de Políticas Educacionais (SSAPE) 
planejou a revisão curricular da rede em várias etapas. Em um primeiro momento, ficou 
estabelecida a formação de grupos por componente curricular e Etapa da Educação Básica 
– Educação Infantil – e a Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) –, com a 
participação de profissionais da SE e das escolas. Os grupos fizeram um estudo comparativo 
entre a BNCC (BRASIL, 2017), o Currículo Referência de Minas Gerais (MINAS GERAIS, 2018) e 
as Propostas Curriculares da Rede Municipal (JUIZ DE FORA, 2012). Nesse trabalho observou-
se os pontos de aproximação e distanciamento existentes entre esses documentos. Uma 
questão identificada nesse comparativo foi a similaridade de conceitos utilizados na proposta 
da Rede, em alguns componentes curriculares ou etapas, e na BNCC. Isso foi observado 
principalmente na Educação Infantil, Língua Portuguesa, Matemática e Geografia. Entretanto, 
outros componentes se diferenciavam (totalmente ou parcialmente) em relação à forma de 
organização e/ou concepção de trabalho, como nos componentes História, Ciências, Educação 
Física e Arte. O estudo comparativo dos vários componentes e Etapas foram apresentados aos 
diretores(as) e coordenadores pedagógicos nas reuniões mensais. 
 Em um segundo momento, após a finalização do estudo comparativo, os grupos 
organizaram uma proposta preliminar para a Rede que foi disponibilizada na plataforma 
Moodle para que os profissionais da Educação das escolas apresentassem sugestões de 
alterações ou fizessem comentários. No quadro abaixo estão discriminados a composição 
dos grupos de trabalho por componente e Etapa e o total de escolas que apresentaram 
contribuições com a proposta postada no Moodle.
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Quadro 1 – Grupos de Trabalho e Contribuições da Escola

COMPONENTE 
CURRICULAR/Etapa

COMPOSIÇÃO DOS GRUPOS CONTRIBUIÇÕES 
DAS ESCOLAS

Educação Infantil
Duas técnicas do DPPF/1/SFCPE2, uma 
supervisora e três técnicas do DEI3, duas 
coordenadoras de escolas municipais.

33 escolas/
creches

Língua Portuguesa
Supervisora do DPPF/SFCPE e três técnicas da 
DPPF/SFCPE, uma do DEF4 /SAI5 , uma do DEF/
SAF6  e uma professora de escola municipal.

24 escolas

Língua Inglesa Supervisor do DEF/SAI e técnica do DPPF/SDEAE7. 9 escolas

Arte Gerente do DPPF, Supervisor da DPPF/SPAC8, sete 
técnicos do DPPF/SPAC  e  um do DPPF/SDEAE 14 escolas

Educação Física Técnica da DPPF/SDEAE, dois técnicos do DEF/
SPAPEI9. 20 escolas

Matemática Supervisor do DEIN10/SACFCP11 uma técnica da 
SDEAE, uma do DPPF/SFCPE e duas do DEF/SAI 14 escolas

Ciências
Técnico(a) do DPPF/SDEAE, uma técnica do DEF/
SEJA12, uma do DIAE13/SAEDI14,um doutorando 
UFJF15 e dois professores de escolas municipais.

19 escolas

Geografia Supervisora do DPPF/SDEAE, um diretor e a 
coordenadora pedagógica de escolas municipais.

21 escolas

História
Subsecretária da Educação/SE, uma técnica do 
DEF/SAF, o supervisor do DPPI16/SAM17, uma vice-
diretora e três professoras de escolas municipais.

9 escolas

Ensino Religioso18 Técnica do DPPF/SDEAE. Discussão SE

Tecnologia19  
Supervisora do DPPF/SACFP20 e técnico do DPPF/
SDEAE e técnica do DPPF/SFCPE

Discussão no grupo 
Mídia e Educação 

Educação de Jovens e 
Adultos21

Supervisora e 2 técnicos(as) DEF/SEJA com 2 
técnicas do DPPF/SDEAE

Reunião de 
avaliação

Fonte: Secretaria de Educação/PJF/2020.

1Departamento de Planejamento Pedagógico e de Formação.
2Supervisão de Formação Continuada dos Profissionais da Educação.
3Departamento de Educação Infantil.
4Departamento de Ensino Fundamental.
5Supervisão dos Anos Iniciais. 
6Supervisão dos Anos Finais.
7 Supervisão de Desenvolvimento do Ensino e Avaliação Escolar.
8Supervisão de Projetos de Arte, Cultura e Cidadania.
9Supervisão de Planejamento e Articulação de Programas de Educação Integral. 
10Departamento de Execução Instrumental.
11Supervisão de Acompanhamento e Controle de Fundos, Convênios e Programas.
12Supervisão de Educação de Jovens e Adultos.
13Departamento de Inclusão e Atenção ao Educando.
14Supervisão de Atenção à Educação na Diversidade.
15Universidade Federal de Juiz de Fora.
16Departamento de Planejamento, Pessoas e Informação. 
17Supervisão de Arquivo e Memória. 
18A proposta foi discutida em reunião interna da Secretaria de Educação.
19A proposta não foi disponibilizada no Moodle, mas houve discussão no Grupo de Estudo Mídia e Educação.
20Supervisão de Administração do Centro de Formação do Professor.
21A discussão foi disponibilizada no Moodle, mas a avaliação foi realizada em uma reunião específica.
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 Importa ressaltar que os(as) supervisores(as) e técnicos(as) são professores(as) de 
diferentes componentes curriculares e/ou coordenadores(as) da Rede Municipal de Ensino 
de Juiz de Fora que estavam atuando na SE no ano em que a discussão e elaboração do 
Referencial Curricular foi realizada. 
 Em relação ao componente Ensino Religioso, o trabalho realizado pela Rede Pública 
Municipal de Ensino de Juiz de Fora era de forma transversal. Com a normatização da BNCC 
(BRASIL, 2017) foi criado, em nossa Rede, um grupo para fazer a discussão da área do Ensino 
Religioso no início do ano de 2020, mas com as modificações ocorridas em virtude da pandemia 
esse trabalho foi suspenso não sendo possível finalizar a proposição. Dessa forma, o presente 
Referencial apresentará as orientações trazidas pela BNCC (BRASIL, 2017).
 Há de se destacar que a Rede Pública Municipal de Ensino de Juiz de Fora apresenta 
um Referencial Curricular de Tecnologias com o intuito de orientar o trabalho desenvolvido 
por professores(as). As Tecnologias não são caracterizadas como um componente curricular 
obrigatório na Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9.396/1996 (LDB)(BRASIL, 2017b), 
porém ofertá-la na carga horária de nossas crianças e estudantes torna-se importante, uma 
vez que pode ser considerada como um recurso tecnológico educacional potente tanto na 
aprendizagem escolar quanto na vida social.
 Outro aspecto importante a se destacar refere-se à reflexão inicial dos grupos alusivos 
aos componentes curriculares História e Arte, pois estes decidiram, após o comparativo com a 
BNCC, manterem as proposições curriculares que já vem sendo utilizadas pelos(as) docentes 
nas escolas. Sobre a Educação Infantil as proposições da BNCC se apresentaram bastante 
integradas ao Currículo da Rede Municipal. Dessa forma, o referencial se constitui numa 
relação direta entre os dois documentos. Assim, seus textos apresentados nesse Referencial 
Curricular serão os mesmos encontrados nos currículos produzidos no ano de 2012, acrescidos 
de textos introdutórios com considerações que justificam tal escolha.
 Apesar de a Educação de Jovens e Adultos (EJA) não ter sido contemplada na BNCC, o 
município oferta essa modalidade de ensino e possui uma Proposta Curricular para o trabalho 
pedagógico a ser desenvolvido. A equipe responsável por essas discussões optou, também, 
por mantê-la nesse Referencial Curricular. 
 A última etapa da construção desse Referencial Curricular foi a análise das contribuições 
das escolas. As mesmas foram encaminhadas aos respectivos grupos por componente 
curricular e Etapas/Modalidades para que estudassem as considerações advindas da 
comunidade escolar, de forma a relacioná-las ao que foi proposto preliminarmente e construir 
o documento final.
 Dessa forma, foi construído o Referencial Curricular da Rede Muncipal de Juiz de Fora. 
A produção desse documento resulta de um esforço da SE para valorizar a Proposta Curricular 
da Rede Municipal construída em 2012 (JUIZ DE FORA, 2012) e redimensioná-la a partir das 
prerrogativas da BNCC (BRASIL, 2017) e do CRMG (MINAS GERAIS, 2018). Esse Referencial 
deverá nortear a revisão dos Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) das escolas.
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NOÇÕES TEÓRICAS DO REFERENCIAL CURRICULAR 
DA REDE MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA2

Denise de Souza Destro
Tatiane Gonçalves Moraes

 Um Referencial Curricular opera com perspectivas teóricas distintas que os 
diferenciam de um localidade para a outra. O uso de abordagens teóricas se 

carcaterizam pelo momento vivido, pelos estudos provenientes das diferentes áreas do 
Conhecimento e, principalmente, pelos processos de disputas por diferentes demandas 
curriculares. Nesse sentido, apresentamos alguns termos que utilizamos nesse 
Referencial Curricular de forma a elucidá-los aos profissionais de Educação da Rede 
Pública Municipal de Ensino de Juiz de Fora. No entanto, é importante destacar que as 
signficações dadas a esses termos não se pretendem ser fixados e únicos, ou seja, devem 
ser pensados como construções sociais, políticas e culturais acerca de sua inserção no 
âmbito educacional e que permitem reflexões constantes no fazer pedagógico e nas 
próprias discussões curriculares.
 A partir das considerações apresentadas pelas Diretrizes Curriculares Gerais 
Nacionais da Educação Básica (DCGNEB) (BRASIL, 2013, p. 16) compreendemos Educação 
como “[...] um processo de socialização da cultura da vida, no qual se constroem, se 
mantêm e se transformam saberes, conhecimentos e valores”. Desse modo, a Educação 
é significada como um direito inalienável, universal, individual e coletivo do ser humano 
como um indivíduo histórico, social, cultural e político, para o exercício de sua cidadania 
e de seus direitos (BRASIL, 2013). Assim,  

[...] a educação escolar deve fundamentar-se na ética e nos valores 
da liberdade, na justiça social, na pluralidade, na solidariedade e na 
sustentabilidade, cuja finalidade é o pleno desenvolvimento de seus 
sujeitos, nas dimensões individual e social de cidadãos conscientes de 
seus direitos e deveres, compromissados com a transformação social. 
Diante dessa concepção de educação, a escola é uma organização 
temporal, que deve ser menos rígida, segmentada e uniforme, a fim 
de que os estudantes, indistintamente, possam adequar seus tempos 
de aprendizagens de modo menos homogêneo e idealizado (BRASIL, 
2013, p. 16).

 A escola é desafiada a se reinventar constantemente, frente às diferentes 
demandas que surgem na contemporaneidade e é através da discussão permante 
de seu PPP que esse reinventar-se pode ser estabelecido. Atrelado ao PPP, temos o 
currículo escolar, como parte importante e integrante que abarca os conhecimentos 
e saberes tanto científicos quanto aqueles oriundos das crianças e estudantes que 
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frequentam as escolas de nossa Rede Pública de Ensino. Segundo as DCGNEB (BRASIL, 
2013, p. 17),

A Educação Básica é direito universal e alicerce indispensável para 
a capacidade de exercer em plenitude o direto à cidadania. É o 
tempo, o espaço e o contexto em que o sujeito aprende a constituir 
e reconstituir a sua identidade, em meio a transformações corporais, 
afetivoemocionais, socioemocionais, cognitivas e socioculturais, 
respeitando e valorizando as diferenças. Liberdade e pluralidade 
tornam-se, portanto, exigências do projeto educacional.

 Nessa perspectiva, o currículo escolar pode ser compreendido como uma 
produção cultural (LOPES; MACEDO, 2011) e que muito embora a cultura passa a 
ser apropriada pelas discussões curriculares, devemos compreendê-la como um 
processo híbrido e de representação. Nesse sentido, operamos com a noção de 
currículo trazida pelas DCGNEB (BRASIL, 2013, p. 23) como um “[...] conjunto de 
práticas que proporcionam a produção, a circulação e o consumo de significados no 
espaço social e que contribuem, intensamente, para a construção de identidades 
sociais e culturais”.
 Não cabe, na atualidade, um processo de ensino e de aprendizagem pautado 
em métodos segmentados e alheios aos acontecimentos sócio-políticos-culturais 
e à vida de crianças e estudantes. Espera-se que o currículo escolar seja construído 
em processo de diálogo constante, priorizando-se perspectivas que possibilitem 
a promoção dos processos contínuos de produção, pertencimentos culturais e 
valorização das diferenças. De acordo com o Parecer CNE/CP 003/2004 (BRASIL, 2004, 
p.6):

A escola tem papel preponderante para a eliminação das 
discriminações e para emancipação dos grupos discriminados, ao 
proporcionar acesso aos conhecimentos científicos, a registros 
culturais diferenciados, à conquista de racionalidadeque rege as 
relações sociais e raciais, a conhecimentos avançados, indispensáveis 
para consolidação e concerto das nações como espaços democráticos 
e igualitários.

 As discussões curriculares abrangem, nesse sentido, não somente a 
sistematização de conhecimentos dos diferentes componentes curriculares e 
etapas da EB e modalidades de ensino, mas também aspectos didático-pedagógicos 
de professores(as), os processos de ensino e de aprendizagem, avaliação e, 
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principalmente, a cultura e pertencimentos das crianças e estudantes, em prol de 
sua formação integral. Não obstante, deve-se atentar para a “[...] compatibilidade 
entre a proposta curricular e a infraestrutura entendida como espaço formativo 
dotado de efetiva disponibilidade de tempos para a sua utilização e acessibilidade” 
(BRASIL, 2013, p. 22).
 No que diz respeito à aprendizagem, esse Referencial Curricular a compreende 
como um processo de interação cultural, em uma relação entre professor(a)/
criança/estudante, como trocas culturais que potencializam a formação discente 
de forma ampla e significativa.
 O processo de ensino e aprendizagem de crianças e estudantes deve 
ser realizado de forma dialogada, contextualizada, desafiadora, estimulando a 
participação dos(as) discentes nas aulas, ampliando suas formas de ver o mundo 
e de atuarem nele. Nesse sentido, é importante que se proponha um desenho 
curricular diferente do que tradicionalmente vem sendo trabalhado em muitas 
realidades. Um currículo pautado disciplinarmente, muitas vezes, não consegue 
dar conta das inúmeras possibilidades de aprendizagens significativas que 
crianças e estudantes podem e têm o direito de construir. Assim, pensar em 
uma estrutura curricular por áreas, pressupõe a interdisciplinaridade entre os 
diferentes componentes curriculares, sem que seja necessário abrir mão de seus 
conhecimentos específicos.
 Nesse Referencial Curricular os componentes curriculares são agrupados 
em áreas de conhecimento – Linguagens (Língua Portuguesa, Arte, Educação 
Física e Língua Inglesa); Matemática (Matemática); Ciências da Natureza 
(Ciências); Ciências Humanas (Geografia e História); Ensino Religioso; Educação 
Infantil; Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Tecnologias. Para além da 
interdisciplinaridade entre os componentes, é importante que haja diálogo 
entre as áreas de Conhecimento, bem como entre as Etapas da Educação Infantil 
e do Ensino Fundamental e da Modalidade EJA. Importa sobretudo que os(as) 
professores(as), juntamente com seus(as) coordenadores(as) pensem em 
possiblidades pedagógicas transdisciplinares.
 Desenvolver o currículo com uma abordagem inter/transdisciplinar exige 
que haja planejamento do trabalho pedagógico, desde a organização do tempo e 
do espaço físico, da utilização de equipamentos e materiais, e do engajamento dos 
atores educacionais com o PPP da escola. A proposta interdisciplinar traz no bojo 
das suas discussões o desenvolvimento do trabalho pedagógico na perspectiva 
da Pedagogia de Projetos. Ela propõe diálogos entre os diversos componentes 
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curiculares, ou seja, precisa haver um projeto comum, com um planejamento que 
as relacione.
 Neste sentido, novos conhecimentos são produzidos, menos fragmentados e 
mais significativo para crianças e estudantes, que passam a perceber interconexões 
entre os saberes. Portanto, a interdisciplinaridade é entendida aqui como uma 
abordagem de integração entre as diferentes áreas de conhecimento, um trabalho 
que envolve cooperação e troca, aberto ao diálogo e ao planejamento (NOGUEIRA, 
2001).
 A transdisciplinaridade vai além da colaboração entre os componentes 
curriculares, pois ela exige um pensamento organizador que ultrapassa as próprias 
disciplinas (MEDEIROS, 2018). Seus conceitos contrapõem-se aos princípios 
cartesianos de fragmentação do conhecimento (DESCARTES, 1973) e abre 
possibilidades para pensar problemas contemporâneos. Logo, o conhecimento é 
concebido como uma rede de conexões onde não apenas as fronteiras entre os 
componentes curriculares não existem mais, como fica caracterizado que elas 
formam a parte de um todo integrado (MEDEIROS, 2018).
 Nesta perspectiva, a Avaliação da Aprendizagem, como parte importante do 
desenvolvimento de um currículo, deve ser entendida como um instrumento capaz 
de pomover a autorreflexão, possibilitando ao(à) estudante, que é protogonista 
no processo de ensino e de aprendizagem, pensar sobre seu percurso perante a 
construção de um conceito, perceber seus erros e reconstruir caminhos frente a um 
conhecimento significativo, aplicável, dinâmico. 
 Na dinâmica de ensinar, a avaliação pode fornecer pistas importantes para 
educadores(as) e gestores(as), a fim de que estes(as) possam avançar em práticas 
pedagógicas ou retomar alguma etapa do processo de ensino e de aprendizagem, 
com o intuito de vencer as dificuldades apresentadas. Portanto, a avaliação deve 
ser percebida como um elemento integrador entre aprendizagem e ensino, como 
um conjunto de ações que busca obter informações sobre o que foi aprendido 
e como foi aprendido (BRASIL, 2017). Além disso, “[...] a avaliação deve ser 
redimencionadora das ações pedagógicas e deve assumir um caráter processual, 
formativo e participativo, ser contínua, cumulativa e diagnóstica” (BRASIL, 2013, p. 
123).
 Isto posto, a avaliação da aprendizagem é um instrumento mediador 
na construção do currículo e se encontra intimamente relacionada à gestão da 
aprendizagem dos(as) estudantes.
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2.1 COMPETÊNCIAS GERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

 A BNCC (BRASIL, 2017) apresenta um conjunto de aprendizagens essenciais 
que devem ser desenvolvidas ao longo da Educação Básica, de forma a 

assegurar os direitos de aprendizagem como afirma o Plano Nacional de Educação ( Lei 
nº 13005/2014) (BRASIL, 2014): 

7.1) estabelecer e implantar, mediante pactuação interfederativa, 
diretrizes pedagógicas para a educação básica e a base nacional 
comum dos currículos, com direitos e objetivos de aprendizagem 
e desenvolvimento dos (as) alunos (as) para cada ano do ensino 
fundamental e médio, respeitada a diversidade regional, estadual e 
local;

 O termo competência é definida na BNCC como “[...] a mobilização de 
conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e 
socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida 
cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho” (BRASIL, 2017, p. 
8).
 Serão apresentadas a seguir as Competências Gerais da Educação Básica (BRASIL, 
2017, p. 9-10):

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo 
físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar 
aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e 
inclusiva.

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, 
incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, 
para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e 
criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes 
áreas.

3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às 
mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-
cultural.

4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e 
escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens 
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artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, 
experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que 
levem ao entendimento mútuo.

5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação 
de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo 
as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir 
conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida 
pessoal e coletiva.

6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de 
conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias 
do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu 
projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.

7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, 
negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem 
e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo 
responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em 
relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.

8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-
se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com 
autocrítica e capacidade para lidar com elas.

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-
se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com 
acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus 
saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer 
natureza.

10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, 
resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, 
democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.

 Além das Competências Gerais, a BNCC (BRASIL, 2017) apresenta Competências 
Específicas para as áreas e outras, para cada componente curricular que estão 
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destacadas ao longo de seus textos e que devem ser desenvolvidas ao longo dos anos 
de escolaridade.
 A seguir, apresentamos os textos curriculares dos componentes curriculares 
seguindo a especififcação da BNCC, iniciando com a Educação Infantil; seguindo 
com a Área de Linguagens (com os componentes curriculares Língua Portuguesa, 
Arte, Educação Física e Língua Inglesa), Área de Matemática (componente curricular 
Matemática); Área de Ciências da Natureza (componente Ciências); Área de Ciências 
Humanas (Componentes Geografia e História); Referencial da EJA; Tecnologias e o 
Referencial de Ensino Religioso (BRASIL, 2017). 
 Com exceção dos componentes curriculares História, Arte, Educação Infantil 
e EJA, os demais apresentam a sistematização de seus conhecimentos por meio de 
Unidades Temáticas, Objetos de Conhecimento e Habilidades. A língua Portuguesa, 
no entanto, se organiza em Práticas de Linguagem, Campos de Atuação, Objetos de 
Conhecimento e Habilidades. 
 Em relação às Habilidades, o Referencial Curricular da Rede Municipal de Juiz 
de Fora optou pela mesma sistematização trazida pela BNCC (BRASIL, 2017), por código 
alfa-numérico, como no exemplo que se segue:

 

 

 
 
 O código varia de acordo com o ano de escolaridade a que se refere, 
componente curricular e a ordem que a habilidade aparece no ano de escolaridade. 
No Referencial Curricular de Juiz de Fora, foram inseridas outras letras ao final do 
código para identificar de qual documento ela foi retirada. O quadro a seguir explica 
esse acréscimo: 
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Quadro 2 – Códigos Alfa-numéricos usados no Referencial Curricular da Rede Municipal 
de Juiz de Fora

CÓDIGOS ALFA-NUMÉRICOS SIGNIFICADO

EF07HI09
Habilidade da BNCC sem modificação

EF07HI09MG
Habilidade criada por Minas Gerais 

(Currículo Referência de Minas Gerais)

EF07HI09XMG
Habilidade da BNCC modificada por Minas Gerais 

(Currículo Referência de Minas Gerais)

EF07HI09JF
Habilidade criada por Juiz de Fora 

(Proposta Curricular da Rede Municipal – 2012)

Fonte: Secretaria de Educação/PJF/2020

 Esse Referencial Curricular deverá embasar a revisão dos PPP das escolas e os 
planos de ensino anuais dos(as) docentes das escolas da Rede Municipal de Ensino de 
Juiz de Fora.
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    ÁREA DE LINGUAGENS

 A vida em sociedade faz com que os sujeitos interajam uns com os outros 
em suas práticas sociais, com os mais diferentes objetivos, e por meio de 

diferentes linguagens: verbal (que pode ser oral ou visual-motora, no caso de Libras, 
e escrita) corporal, visual, sonora e, contemporaneamente, digital. Essas interações 
se dão entrelaçadas aos conhecimentos e aos valores éticos, pragmáticos, estéticos 
e culturais dessa mesma sociedade. 
 Neste Referencial Curricular da Rede Pública Municipal de Ensino de Juiz 
e Fora, a Área de Linguagens, em consonância com a Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) (BRASIL, 2017) e o Currículo Referência de Minas Gerais (MINAS 
GERAIS, 2018) , ocupa-se dos conhecimentos que se relacionam com as práticas 
de linguagem dos sujeitos nas mais diversas esferas de comunicação. Portanto 
são componentes curriculares que organizam a área, que se articulam, de forma 
que os(as) estudantes não percam a visão do todo, mas que também assimilem as 
especificidades de cada linguagem: a Língua Portuguesa, a Arte, a Educação Física e 
a Língua Inglesa.
 No Ensino Fundamental, a progressão do conhecimento se dará pela 
consolidação das aprendizagens anteriores e pela ampliação das práticas de 
linguagem, ou seja, os Anos Iniciais e os Anos Finais apresentam um percurso 
de aprendizagem contínuo, que integra as duas etapas, prevendo a progressiva 
sistematização das experiências e o desenvolvimento pelos(as) estudantes de uma 
atitude ativa na construção do conhecimento. 
 A Área de Linguagens define seis competências específicas que se relacionam 
com as 10 Competências Gerais da BNCC (BRASIL, 2017) e que asseguram as 
aprendizagens essenciais pelo conjunto de componentes curriculares que integram 
a área. Além disso, em cada componente curricular da área de Linguagens (Língua 
Portuguesa, Arte, Educação Física e Língua Inglesa) são apresentadas Competências 
Específicas em consonância com as da área de Linguagem e, consequentemente, 
com as Competências Gerais desse Referencial Curricular.  
 Para garantir o desenvolvimento dessas competências específicas por 
componente, são elencadas um conjunto de Habilidades correspondentes às 
Unidades Temáticas e Objetos de Conhecimento as quais os(as) professores(as) 
deverão levar em consideração quando da feitura de seus planos de ensino. A 
seguir, apresentamos as seis Competências Específicas da Área de Linguagens:

4
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(BRASIL, 2017, p. 65)

1. Compreender as linguagens como construção humana, histórica, social e 
cultural, de natureza dinâmica, reconhecendo-as e valorizando-as como formas 
de significação da realidade e expressão de subjetividades e identidades sociais e 
culturais. 

2. Conhecer e explorar diversas práticas de linguagem (artísticas, corporais e 
linguísticas) em diferentes campos da atividade humana para continuar aprendendo, 
continuar ampliando suas possibilidades de participação na vida social e colaborar 
para a construção de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva. 

3. Utilizar diferentes modalidades de linguagem – verbal (oral e escrita) e não-verbal 
(corporal, visual, sonora) e digital –, para se expressar e partilhar informações, 
experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que 
levem ao diálogo, à resolução de conflitos e à cooperação. 

4. Utilizar diferentes linguagens para defender pontos de vista que respeitem o 
outro e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo 
responsável em âmbito local, regional e global, atuando criticamente frente a 
questões do mundo contemporâneo. 

5. Desenvolver o senso estético para reconhecer, fruir e respeitar as diversas 
manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, inclusive aquelas 
pertencentes ao patrimônio cultural da humanidade, bem como participar de 
práticas diversificadas individuais e coletivas, da produção artístico-cultural, com 
respeito à diversidade de saberes, de identidades e de culturas. 

6. Compreender e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de 
forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as 
escolares), para se comunicar por meio das diferentes linguagens e mídias, produzir 
conhecimentos, resolver problemas e desenvolver projetos autorais e coletivos.
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28  Anteriormente, em alguns currículos estaduais, a Educação Física já era alocada na área de Linguagens.
29 A Educação Física não é o único componente curricular responsável pela linguagem corporal. Ela pode 
ser expressa pelas diferentes linguagens, porém os gestos e movimentos humanos caracterizam-na como 
uma área de conhecimento referente ao corpo e ao movimentar-se humanos.

4.3  EDUCAÇÃO FÍSICA

 A Educação Física é um dos componentes curriculares que faz parte da 
Educação Básica, sendo ministrada na Educação Infantil, no Ensino 

Fundamental e no Ensino Médio. Na Rede Pública Municipal de Juiz de Fora, a Educação 
Física é ofertada à Pré-escola (1º e 2º períodos) e ao Ensino Fundamental (anos iniciais 
e finais) sendo ministrada por professores(as) licenciados(as) em Educação Física.
 Durante todo o percurso histórico e político que esse componente curricular 
se fez presente nas escolas brasileiras, diferentes significações e diferentes práticas 
educacionais foram e são realizadas. De perspectivas pedagógicas centradas na aptidão 
física e na prática esportiva, a Educação Física escolar foi sendo configurada como uma 
área de conhecimento envolta por conhecimentos biológicos, de rendimento físico 
e exclusão (BRACHT, 1999). A aproximação e o diálogo com o campo das Ciências 
Humanas propiciou outras significações da Educação Física (BRACHT, 1999), abarcando 
discursos de vertentes pedagógicas críticas e pós-críticas como na Pedagogia Crítico-
superadora (SOARES et al., 1992), na Pedagogia Crítico-emancipatória (KUNZ, 2004) 
e mais, recentemente, na perspectiva do Currículo Cultural (NEIRA, 2007; 2018), 
dentre outras. Essas vertentes operam com o questionamento da função social da 
Educação Física no âmbito escolar, valorizando-a e, principalmente, legitimando-a 
como um componente curricular relevante na formação humana e cidadã de crianças 
e estudantes.
 Na política educacional atual, instituída pela Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) (BRASIL, 2017), a Educação Física está inserida na área de 
Linguagens28 juntamente com os componentes curriculares Arte, Língua Portuguesa 
e Língua Inglesa. A linguagem é concebida como o elo integrador entre esses 
quatro componentes. Assim, as atividades humanas são constituídas por diferentes 
linguagens – verbal (oral ou visual-motora como Libras e escrita), corporal, visual, 
sonora e digital e é por meio dessas linguagens que os seres humanos se interagem 
e se expressam (BRASIL, 2017).
 Operar com a Educação Física na área de Linguagens requer compreender os 
gestos e movimentos corporais humanos como formas de comunicação e expressão, 
caracterizando o componente curricular como aquele que trata da linguagem 
corporal29 . Essa linguagem corporal está sempre sujeita à diversidade sociocultural 
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Aexistente na sociedade e no âmbito escolar.
 O conhecimento da Educação Física é tematizado por meio de práticas 
corporais, construídas e reconstruídas continuamente no âmbito das relações 
socioculturais, expressando diferentes sentidos, todos eles importantes e válidos 
na formação humana de nossas crianças e estudantes. Nesse sentido, as práticas 
corporais podem ser compreendidas como “[...] fenômeno cultural dinâmico, 
diversificado, pluridimensional, singular e contraditório” (BRASIL, 2017, p. 213).
 A Educação Física é significada, desse modo, como uma prática cultural, que 
pode contribuir para a compreensão dos diversos sentidos e significados que foram 
e são atribuídos pelos diferentes grupos socioculturais que coexistem na escola e 
na sociedade; sentidos e significados estes que estão imersos em relações de poder 
e que produzem discursos legitimadores ou não das diferentes práticas corporais. 
 Nessa perspectiva, concebemos nossas crianças e estudantes como atores 
sociais, culturais, políticos e históricos; ativos de suas aprendizagens e que se 
expressam por meio das muitas práticas corporais existentes, por meio da interação 
com os seus pares. Atores sociais que constroem suas próprias significações de 
mundo e sociedade a partir de si próprios e de uma série de particularidades que 
os rodeiam, produzindo e reproduzindo cultura.
 Assim, a Educação Física é um componente curricular importante na 
formação de nossas crianças e estudantes na medida em que, por meio de seus 
conhecimentos específicos, auxilia na inserção, reinserção e na reflexão das 
práticas corporais como constructos culturais de diferentes grupos sociais. Amplia, 
na medida em que se avança na escolarização, as diferentes visões de mundo e 
culturas referentes a essas mesmas práticas corporais, de forma crítica e autoral.
 A sistematização dos conhecimentos da Educação Física torna-se relevante 
ao proporcionará às crianças e aos(às) estudantes diferentes experiências que 
poderão promover a comunicação, a expressão e a interação com o outro. Esse 
outro também cultural que se constitui como potencializador no processo de 
subjetivação de crianças e estudantes.
 Apresentamos um referencial curricular comprometido com uma Educação 
Física que possibilite as muitas negociações culturais de nosso tempo e que 
contribua para os processos de subjetivação dos(as) discentes e de permanente 
espaço de produção cultural. Que promova, também, a experimentação, o uso e a 
apropriação, a fruição, a reflexão sobre a ação, a construção de valores, a análise, 
a compreensão e o protagonismo discente no que se refere às práticas corporais 
(BRASIL, 2017).
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APrincípios Metodológicos
 A discussão sobre o que deve ser ensinado às crianças e estudantes nos 
diferentes anos escolares sempre pautou as questões curriculares em relação à 
sistematização do conhecimento em todos os componentes curriculares.
 No que concerne à Educação Física escolar, a sistematização se dá por meio 
de seu objeto de estudo e intervenção que é a Cultura Corporal de Movimento, 
expresso pelas diferentes práticas corporais produzidas e reproduzidas, contínua e 
dinamicamente, por diferentes grupos culturais. As relações estabelecidas entre esses 
diferentes grupos, no que diz respeito às práticas corporais, são permeadas por tensões 
e disputas por aquilo que vai ser entendido como saberes ‘legítimos’ culturalmente 
e que devem ser socializados no âmbito das aulas de Educação Física. Desse modo, 
optar por uma determinada sistematização de conhecimentos na Educação Física 
escolar não anula as outras existentes, pois não há um só conhecimento válido a 
ser vivenciado, experimentado, compartilhado e sistematizado pelo componente 
curricular em questão. Há diferentes conhecimentos/culturas que contribuem para 
os processos de subjetivação dos(as) discentes e que todos esses conhecimentos são 
válidos e relevantes.
 A Educação Física pode atrelar as práticas corporais, que são culturais, às 
inúmeras possibilidades do movimentar-se humano de forma crítica e reflexiva, 
relacionando-as às representações sociais que são vinculadas ao universo da Cultura 
Corporal de Movimento. Isso pressupõe que o planejamento do(a) professor(a) pode 
ser orientado de forma a proporcionar um ambiente de diálogo sociocultural e de 
múltiplas vivências corporais, sem que se faça hierarquização entre os diferentes 
conhecimentos.
 O intuito das orientações metodológicas aqui apresentadas é de possibilitar 
um ambiente educacional de reflexão da Cultura Corporal de Movimento vivenciada 
tanto na escola quanto fora dela, reconhecendo as múltiplas linguagens corporais de 
diferentes grupos sociais que compõem o universo discente, cujos conhecimentos 
culturais foram e ainda são silenciados na escola.
 Destacamos que as orientações que se seguem é uma possibilidade pedagógica 
dentre as inúmeras possíveis, cabendo ao(à) professor(a) escolher aquela que mais se 
adéque às suas realidades educacionais.
 A Cultura Corporal de Movimento é o objeto de estudo e intervenção da Educação 
Física e possui diferentes práticas corporais que podem ser sistematizadas no âmbito 
das aulas na escola, desde a Educação Infantil até o Ensino Médio. No caso específico 
desse referencial curricular, organizamos o conhecimento da Educação Física para a 
Educação Infantil e para o Ensino Fundamental por serem essas as etapas da Educação 
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ABásica ofertadas pela Rede Municipal de Ensino de Juiz de Fora. Sistematizamos, assim, 
sete práticas corporais organizadas em Unidades Temáticas30– (1) Atividades Circenses; 
(2) Brincadeiras e Jogos; (3) Danças; (4) Esportes; (5) Ginásticas; (6) Lutas e (7) Práticas 
Corporais de Aventura, as quais possuem Objetos de conhecimento31 e Habilidades32 
distribuídos por blocos de anos escolares. Essa sistematização se deu em função das 
orientações trazidas pela BNCC (BRASIL, 2017), além das discussões empreendidas 
pela área do componente e pelo Programa Municipal de Educação Física vigente na 
Rede Pública Municipal de Juiz de Fora (JUIZ DE FORA, 2000).
 Nas aulas de Educação Física é importante que sejam criados diferentes 
ambientes de aprendizagem com o intuito de se valorizar as muitas possibilidades de 
experimentação e fruição das práticas corporais oportunizando às crianças e aos(às) 
estudantes conhecê-las e vivenciá-las de forma teórica e prática. Assim sendo, o 
movimentar-se humano não deve ser restringido apenas às aulas práticas, ao fazer pelo 
fazer, mas imbuído de significação e reflexão crítica, em diálogo permanente com outros 
saberes, saberes esses que foram escolarizados e, outros, que continuam à margem do 
sistema educacional.
 Tematizar o grande repertório cultural das sete práticas corporais e as 
representações e significações que são atribuídas a elas, propiciando um espaço de 
curiosidade científica por meio de diferentes formas de pesquisas, pode proporcionar 
a socialização das produções culturais produzidas por diferentes grupos socioculturais, 
com o intuito de se ampliar as visões de mundo nelas instituídas.
 Promover a participação ativa das crianças e dos(as) estudantes, por meio do 
diálogo constante e de escolha/sugestões de atividades, quando possível, de forma a 
valorizar os conhecimentos que crianças e estudantes trazem consigo, socializando-os 
com seus pares, abrindo espaço para a tomada de decisão por parte dos discentes.
 Buscar a interdisciplinaridade como forma de articulação entre os diferentes 
componentes curriculares da área de Linguagens (Arte, Língua Portuguesa e Língua 
Inglesa) e entre as demais áreas de conhecimento (Área de Matemática, Área de Ciências 
da Natureza, Área de Ciências Humanas e Ensino Religioso), tornando a aprendizagem 
mais significativa para as crianças e estudantes. Atentando-se para a aplicabilidade dos 
conhecimentos aprendidos/ressignificados nas aulas em suas vidas cotidianas.

30 As Unidades Temáticas correspondem a uma forma de sistematização das práticas corporais que, “[...] 
propicia ao sujeito o acesso a uma dimensão de conhecimentos e de experiências aos quais ele não teria 
de outro modo” (BRASIL, 2017, p. 214). 
31 Para a BNCC (BRASIL, 2017, p. 28), objetos de conhecimento “[...] são entendidos como conteúdos, 
conceitos e processos”.  
32 Já as habilidades são compreendidas como “[...] as aprendizagens essenciais que devem ser asseguradas 
aos alunos nos diferentes contextos escolares” (BRASIL, 2017, p. 29).
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A Priorizar os aspectos lúdicos em detrimento ao rendimento, cobranças de 
desempenho, classificação e comparações entre as crianças e os(as) estudantes, 
oferecendo experiências diversas que possibilitem a exploração e a descobertas de suas 
potencialidades corporais, individualmente e em grupos. 
 Sistematizar as práticas corporais de forma a serem contempladas pelos anos 
escolares, ampliando-se a complexidade no trato desses conhecimentos, concebendo a 
avaliação na Educação Física como um momento importante, dando ênfase ao processo 
e não em resultados pautados em comparações e classificações entre os pares.
 Elaborar diferentes estratégias pedagógicas de forma a incluir os deficientes nas 
atividades escolares, estimulando-os à participação, bem como a troca de conhecimento 
entre os(as) discentes e a interação entre os mesmos, na busca de compreensão de que 
todos somos diferentes e temos necessidades diferentes.

Organização do Conhecimento na Educação Física
 Antes de apresentarmos a organização do conhecimento da Educação Física, 
listamos os objetivos de aprendizagem e de desenvolvimento para a Educação Infantil 
e as competências33 específicas do componente para o Ensino Fundamental para 
que os(as) docentes possam considerá-las em seus planejamentos. As competências 
específicas da Educação Física se articulam às competências da Área de Linguagens 
e, consequentemente, às Competências Gerais apresentadas no texto introdutório do 
Referencial Curricular de Juiz de Fora. 
 O referencial curricular para a Educação Física sistematiza suas práticas 
pedagógicas a partir de blocos de anos escolares: Educação Infantil – Pré-escola (1º e 2º 
períodos); do 1º ao 2º anos; 3º, 4º e 5º anos; 6º e 7º anos e 8º e 9º anos, por entender 
que o conhecimento a ser tratado pedagogicamente pelo componente curricular é 
contínuo e depende das muitas dinâmicas envolvidas no processo de aprendizagem. A 
organização por ciclo já era contemplada no currículo de Educação Física vigente (JUIZ 
DE FORA, 2000) e fizemos uma adaptação a partir da BNCC (BRASIL, 2017).
 No caso da Educação Infantil, não há o trabalho por competências e habilidades 
e sim, com direitos de aprendizagem e desenvolvimento34 e campos de experiências35 
. Assim, as práticas corporais da Educação Física se relacionam com esses direitos de 
aprendizagem e desenvolvimento e com todos os campos de experiências.

33Por competência tomamos como base a definição da BNCC (BRASIL, 2017, p. 13): “[...] mobilização desses 
conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do 
pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho”. 
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ADireitos de Aprendizagem e Desenvolvimento na Educação Infantil 
(BRASIL, 2017, p. 38)

• Conviver com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes grupos, utilizando 
diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, o respeito em relação 
à cultura e às diferenças entre as pessoas.

• Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com 
diferentes parceiros (crianças e adultos), ampliando e diversificando seu acesso a 
produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas 
experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e 
relacionais.

• Participar ativamente, com adultos e outras crianças, tanto do planejamento da gestão 
da escola e das atividades propostas pelo educador quanto da realização das atividades 
da vida cotidiana, tais como a escolha das brincadeiras, dos materiais e dos ambientes, 
desenvolvendo diferentes linguagens e elaborando conhecimentos, decidindo e se 
posicionando.

• Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções, 
transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na escola 
e fora dela, ampliando seus saberes sobre a cultura, em suas diversas modalidades: as 
artes, a escrita, a ciência e a tecnologia.

• Expressar, como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, emoções, 
sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, questionamentos, por meio de 
diferentes linguagens.

• Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, constituindo uma 
imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento, nas diversas experiências de 

34 Segundo a BNCC (BRASIL, 2017, p. 35), os direitos de aprendizagem e desenvolvimento na Educação 
Infantil devem asseguram “[...] as condições para que as crianças aprendam em situações nas quais 
possam desempenhar um papel ativo em ambientes que as convidem a vivenciar desafios e a sentirem-se 
provocadas a resolvê-los, nas quais possam construir significados sobre si, os outros e o mundo social e 
natural.
35  Para a BNCC (BRASIL, 2017, p. 38), campos de experiências são compreendidos como “[...] um arranjo 
curricular que acolhe as situações e as experiências concretas da vida cotidiana das crianças e seus saberes, 
entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural”.



304

ED
U

CA
ÇÃ

O
 F

ÍS
IC

Acuidados, interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição escolar e em 
seu contexto familiar e comunitário.

 A Educação Física na Educação Infantil deve proporcionar às crianças diferentes 
experiências, possibilitando a criação, a recriação, o descobrir, a experimentação, o sentir, 
a elaboração e reelaboração de conceitos e ideias acerca do movimento, do corpo e do 
corpo em movimento. São experiências em que as crianças devem explorar e descobrir 
suas potencialidades corporais, percebendo suas dificuldades e facilidades, valorizando 
a constituição de seus corpos e respeitando os dos outros colegas. A troca cultural com 
os pares é potencializada pela interação e pelo brincar/ludicidade, característicos dessa 
fase.
 São cinco os campos de experiência com os quais as práticas corporais da Educação 
Física se inter-relacionam: 1) O eu, o outro e o nós; (2) Corpo, gestos e movimentos; (3) 
Traços, sons, cores e formas; (4) Escuta, fala, pensamento e imaginação; (5) Espaços, 
tempos, quantidades, relações e transformações. Isso implica em abranger o trabalho 
pedagógico da Educação Física para além do campo de experiência Corpo, gestos e 
movimentos, pois as práticas corporais elencadas podem proporcionar diferentes 
experiências às crianças, em todos os campos e não apenas em um.
 Na sistematização dos conhecimentos da Educação Física para a Educação Infantil 
não organizamos os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento específicos para 
cada Unidade Temática. Entendemos que esses objetivos abrangem todas as práticas 
corporais destacadas, cabendo ao(à) professor(a) organizá-los de forma a fazerem 
sentidos em suas práticas pedagógicas.
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EDUCAÇÃO FÍSICA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL (1º e 2º períodos)

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO

O eu, o outro e o nós

Corpo, gestos e movimentos

Traços, sons, cores e formas

Escuta, fala, pensamento e 
imaginação

Espaços, tempos, 
quantidades, relações e 
transformações

Brincadeiras e Jogos

Ginásticas-

Danças

Atividades Circenses

Lutas

Brincadeiras e jogos da cultura 
popular presentes no contexto 

comunitário e regional (JF)

Ginástica (JF)

Danças da cultura popular 
presentes no contexto 

comunitário e regional (JF)

Atividades Circenses (JF)

Atividades de oposição e 
equilíbrio/desequilíbrio (JF)

(EI03EF01JF)36 Conhecer a história de algumas Brincadeiras e Jogos, 
Ginásticas, Danças, Atividades Circenses e Lutas, explicando-os, por 
meio de múltiplas linguagens (corporal, visual, oral), reconhecendo e 
valorizando a importância destas para as diferentes culturas.

(EI03EF02JF) Experimentar, fruir, criar e recriar diferentes Brincadeiras 
e Jogos, Ginásticas, Danças, Atividades Circenses e Lutas da cultura 
popular presentes no contexto comunitário e regional, reconhecendo e 
respeitando as diferenças individuais de desempenho e dos colegas.

(EI03EF03JF) Conhecer, fruir, identificar e experimentar as possibilidades 
e os limites do próprio corpo, com características individuais e coletivas, 
capacidades e limitações, adotando procedimentos de segurança.

(EI03EF04JF) Identificar e experimentar atividades corporais e as 
possibilidades de exploração espacial, utilizando materiais diversificados 
existentes e aqueles construídos com material alternativo/reutilizáveis. 

(EI03EF05JF) Experimentar e fruir atividades corporais que estimulem às 
crianças expressarem seus desejos, necessidades, emoções e afetos. 

(EI03EF06JF) Experimentar e explorar o ambiente por meio de 
atividades corporais diversas; deslocando-se, manipulando diferentes 
objetos,experimentando-os (pelos sentidos) e fazendo descobertas.

(EI03EF07JF) Conhecer, experimentar, explorar e fruir os diferentes sons 
produzidos com o próprio corpo e com objetos diversos.

36 O código alfanumérico na Educação Infantil corresponde à EI (Educação Infantil), 03 – crianças pequenas; EF – Educação Física; 01 – numeração sequencial do objetivo de aprendizagem e 
desenvolvimento que aparece no documento e JF – objetivo de aprendizagem criado pela equipe de Educação Física de Juiz de Fora).
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A Em relação à sistematização do conhecimento da Educação Física para o 
Ensino Fundamental, tem-se as competências específicas que devem ser levadas em 
consideração ao longo dos nove anos. 

Competências específicas de Educação Física para o Ensino Fundamental 
(BRASIL, 2017, p. 223)

1. Compreender a origem da cultura corporal de movimento e seus vínculos com a 
organização da vida coletiva e individual.

2. Planejar e empregar estratégias para resolver desafios e aumentar as 
possibilidades de aprendizagem das práticas corporais, além de se envolver no 
processo de ampliação do acervo cultural nesse campo.

3. Refletir, criticamente, sobre as relações entre a realização das práticas corporais 
e os processos de saúde/doença, inclusive no contexto das atividades laborais.

4. Identificar a multiplicidade de padrões de desempenho, saúde, beleza e estética 
corporal, analisando, criticamente, os modelos disseminados na mídia e discutir 
posturas consumistas e preconceituosas.

5.  Identificar as formas de produção de preconceitos, compreender seus efeitos e 
combater posicionamentos discriminatórios em relação às práticas corporais e aos 
seus praticantes.

6. Interpretar e recriar os valores, os sentidos e os significados atribuídos às 
diferentes práticas corporais, bem como os sujeitos que delas participam.

7. Reconhecer as práticas corporais como elementos constitutivos da identidade 
cultural dos povos e grupos.

8. Usufruir das práticas corporais de forma autônoma para potencializar o 
envolvimento em contextos de lazer, ampliar as redes de sociabilidade e a promoção 
da saúde.

9. Reconhecer o acesso às práticas corporais como direito do cidadão, propondo e 
produzindo alternativas para sua realização no contexto comunitário.

10. Experimentar, desfrutar, apreciar e criar diferentes brincadeiras, jogos, danças, 
ginásticas, esportes, lutas e práticas corporais de aventura, valorizando o trabalho 
coletivo e o protagonismo.

 A Educação Física no Ensino Fundamental sistematiza, nesse referencial curricular, 
sete práticas corporais, de acordo com quatro blocos – 1º e 2º anos / 3º, 4º e 5º anos 
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A/ 6º e 7º anos / 8º e 9º anos. Essa organização foi enviada às escolas e as devolutivas 
apresentaram-se concordantes com essa organização.
 Apresentamos uma possibilidade de sistematização do conhecimento a partir 
dos ordenamentos da BNCC e de discussões na área da Educação Física que poderão 
auxiliar os(as) professores(as) na elaboração de seus planejamentos pedagógicos, 
conforme as realidades físicas, materiais e culturais das escolas e comunidades onde 
estejam inseridos. Essas escolhas podem e devem ser apontadas tanto no Projeto 
Político Pedagógico da escola, quanto nos planos de ensino e de aulas dos diferentes 
anos escolares.
 Listamos as sete práticas corporais e um pequeno texto para elucidá-las.

1) Atividades Circenses
 Os conhecimentos acerca das Atividades Circenses ampliam as possibilidades 
corporais, artísticas e expressivas das crianças e dos(as) estudantes, através de diferentes 
atividades, sendo consideradas como uma importante prática corporal a ser vivenciada 
nas aulas de Educação Física. A importância de se selecionar as Atividades Circenses 
se dá em função de proporcionar às crianças e aos(às) estudantes a compreensão, 
experimentação e valorização da cultura do circo, priorizando-se o caráter lúdico e 
desafiador, contemplando o potencial corporal e expressivo discente.
 Duprat e Bortoleto (2007) classificam as Atividades Circenses a partir de 
duas formas: uma que engloba as ações corporais gerais: acrobacias; manipulações; 
equilíbrios e encenações; e outra referente ao tamanho do material que será utilizado: 
sem material; materiais de tamanhos grandes, médios e pequenos. Assim, os(as) 
professores(as) poderão escolher a melhor forma de abordar essa prática corporal em 
suas aulas, adaptando-a à realidade física e material em que estiver inserido(a). 
 Importante ressaltar a necessidade de o(a) professor(a) identificar o conhecimento 
que os(as) estudantes possuem acerca das Atividades Circenses e deixá-los explorar suas 
potencialidades corporais, estimulando a criatividade e o prazer no fazer circense.

2) Brincadeiras e Jogos
 Brincar e Jogar são sinônimos em diversas línguas e resultam de um processo 
criativo, que, imaginariamente, modifica a realidade e o presente. A brincadeira é um 
tipo de atividade em que o motivo está no próprio processo, isto porque ela não é uma 
atividade produtiva e o seu resultado está na ação de brincar, no processo e não em seu 
resultado final.
 O Jogo é uma das manifestações mais antigas da Cultura Corporal de Movimento 
e apresenta características fundamentais para o desenvolvimento pessoal e o contato 
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Acriativo e lúdico com outras pessoas e com a natureza. A característica de gratuidade 
valoriza a busca do prazer e de realização dos jogadores, uma diversão que se realiza na 
companhia do outro. Além disso, o Jogo não é apenas precondição de aprendizado do 
esporte. Nele são permitidas mudanças de regras, adaptações do espaço e do tempo 
disponível, número de jogadores e a competição não tem um fim em si mesma, mas 
é apenas mais um componente do jogo se apresentando de forma flexível do que o 
esporte, por exemplo. O jogo de futebol é diferente do esporte futebol: há o jogo sem 
goleiro, há variações no número de jogadores e muitas outras flexibilidades. 
 Nesse contexto social, como destaca Wajskop (1995) a Brincadeira/Jogo 
proporciona um momento privilegiado de interação entre as crianças e estudantes e um 
espaço de reflexão entre diferentes formas de ver e estar no mundo.

3) Danças
 A Dança é um conhecimento que pode ser vivenciado na área de Linguagens tanto 
pela Educação Física quanto pelo componente curricular Arte. Cada um dos componentes 
irá abarcá-la de forma distinta, com especificidades que se complementam. 
 Na Educação Física, a Dança pode proporcionar a investigação e análise do corpo 
em movimento entendido sob diferentes aspectos, devendo ser extrapolada sua vivência 
apenas como divertimento ou montagem de coreografias para festas e comemorações 
na escola. É importante que se agregue ao ensino da Dança o conhecimento histórico 
dessa prática corporal, sua contemporaneidade, seus saberes populares e artísticos, de 
forma a proporcionar experiências que possam promover a expressividade, a criatividade 
e a reflexão crítica de crianças e estudantes.
 A vivência rítmica também é igualmente importante, uma vez que está presente 
na nossa vida diária, seja ela profissional, esportiva ou de lazer. Experienciar atividades 
que envolvam o ritmo podem permitir uma melhor percepção cinestésica, facilitando a 
realização dos diferentes movimentos com mais fluência, produzindo prazer em realizar 
as tarefas, dentre outras.
 Para isso, a escola pode trabalhar com o repertório de movimento dos(as) 
próprios(as) estudantes, além de levar em consideração outros conhecimentos que, 
ainda, são desconhecidos. Incentivar a criatividade das crianças e dos(as) estudantes 
nas aulas, ao som de diferentes ritmos, pode proporcionar a exploração do espaço, 
possibilitando a criação de movimentos individualmente ou em grupos. 
 As atividades relacionadas à prática corporal Dança, nas aulas de Educação Física, 
devem ser realizadas de forma prazerosa para que nossos(as) crianças e estudantes 
reflitam sobre o mundo em que vivem, atuando de forma transformadora, crítica e 
autoral, expressando-se por meio de gestos e movimentos corporais. 
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A4) Esportes 
 O Esporte é uma prática corporal fortemente presente na vida dos(as) 
brasileiros(as). Como um fenômeno sociocultural, é considerado patrimônio da 
humanidade, inserindo-se em nosso cotidiano de diferentes maneiras, seja por meio da 
mídia e/ou por sua utilização como atividade de Lazer.
 O Esporte ainda ocupa lugar considerável nos planejamentos das aulas de 
Educação Física, principalmente os mais tradicionais como o Futsal, Handebol, 
Basquetebol e Voleibol, sobretudo nos anos finais do Ensino Fundamental e Ensino 
Médio. Importante destacar que existem outros Esportes que podem ser vivenciados 
nas aulas de Educação Física de forma a ampliar o universo cultural dessa prática 
corporal, propiciando a experimentação de outras possibilidades esportivas que irão 
acionar outras possibilidades também de movimentos corporais. Além disso, abre-se 
espaço para a inserção em práticas esportivas diferentes de forma a abranger a inclusão 
de todos, independentemente das possibilidades e potencialidades corporais de cada 
estudante.
 No trabalho com determinada modalidade esportiva, não é necessário o 
domínio dos gestos técnicos ou a reprodução da lógica do Esporte em si. É interessante 
compreender a técnica como um conhecimento historicamente produzido, no qual os 
gestos humanos são repletos de sentidos e significados e que auxiliam na execução dos 
movimentos esportivos específicos. 
 Nessa perspectiva cabe compreender a importância do processo de participar, 
criar, ressignificar e modificar as atividades esportivas e não apenas o ganhar a 
qualquer custo, baseados em critérios individualistas e antissolidários. Para tal devem-
se compreender os valores e as visões de mundo e de homem que são incorporadas 
e transmitidas pelo Esporte, muitas vezes de forma alienante para os seus(as) 
expectadores(as) e praticantes. 
 É importante, pois, resgatar o sentido lúdico do jogo esportivo, no qual é muito 
mais significativo reconhecer suas possibilidades de ação e organização, compreendo a 
necessidade da cooperação do outro no esporte e na vida.
 De acordo com a BNCC (BRASIL, 2017, p. 216-217) os Esportes assumem a 
seguinte classificação:  

4.1) Esportes de Marca: conjunto de modalidades que se caracterizam 
por comparar os resultados registrados em segundos, metros ou quilos 
(patinação de velocidade, todas as provas do atletismo, remo, ciclismo, 
levantamento de peso etc.). 
4.2) Esporte de Precisão: conjunto de modalidades que se caracterizam 
por arremessar/lançar um objeto, procurando acertar um alvo 
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Aespecífico, estático ou em movimento, comparando-se o número de 
tentativas empreendidas, a pontuação estabelecida em cada tentativa 
(maior ou menor do que a do adversário) ou a proximidade do objeto 
arremessado ao alvo (mais perto ou mais longe do que o adversário 
conseguiu deixar), como nos seguintes casos: bocha, curling, golfe, tiro 
com arco, tiro esportivo etc.
4.3) Técnico-combinatório: reúne modalidades nas quais o resultado 
da ação motora comparado é a qualidade do movimento segundo 
padrões técnico-combinatórios (ginástica artística, ginástica rítmica, 
nado sincronizado, patinação artística, saltos ornamentais etc.).
4.4) Rede/quadra dividida ou parede de rebote: reúne modalidades 
que se caracterizam por arremessar, lançar ou rebater a bola em 
direção a setores da quadra adversária nos quais o rival seja incapaz 
de devolvê-la da mesma forma ou que leve o adversário a cometer um 
erro dentro do período de tempo em que o objeto do jogo está em 
movimento. Alguns exemplos de esportes de rede são voleibol, vôlei 
de praia, tênis de campo, tênis de mesa, badminton e peteca. Já os 
esportes de parede incluem pelota basca, raquetebol, squash etc. 
4.5) Campo e taco: categoria que reúne as modalidades que se 
caracterizam por rebater a bola lançada pelo adversário o mais longe 
possível, para tentar percorrer o maior número de vezes as bases ou 
a maior distância possível entre as bases, enquanto os defensores 
não recuperam o controle da bola, e, assim, somar pontos (beisebol, 
críquete, softbol etc.). 
4.6) Invasão ou territorial: conjunto de modalidades que se 
caracterizam por comparar a capacidade de uma equipe introduzir 
ou levar uma bola (ou outro objeto) a uma meta ou setor da quadra/
campo defendida pelos adversários (gol, cesta, touchdown etc.), 
protegendo, simultaneamente, o próprio alvo, meta ou setor do campo 
(basquetebol, frisbee, futebol, futsal, futebol americano, handebol, 
hóquei sobre grama, polo aquático, rúgbi etc.). 
4.7) Combate: reúne modalidades caracterizadas como disputas 
nas quais o oponente deve ser subjugado, com técnicas, táticas e 
estratégias de desequilíbrio, contusão, imobilização ou exclusão de um 
determinado espaço, por meio de combinações de ações de ataque e 
defesa (judô, boxe, esgrima, taekwondo etc.).

 A classificação apresentada pela BNCC nos auxilia a pensar a lógica interna das 
habilidades corporais de cada modalidade esportiva. No entanto, salientamos que é um 
tipo de classificação possível e que o(a) professor(a) tem a autonomia para organizar 
essa prática corporal da maneira que fizer mais sentido à comunidade com a qual estiver 
desenvolvendo seu trabalho pedagógico.
 Destacamos que a classificação dos Esportes em técnico-combinatórios 
referentes às práticas corporais das Ginásticas, em nosso referencial curricular, foi 
sistematizada na Unidade Temática Ginástica. O mesmo com os Esportes de Combate, 



311

ED
U

CA
ÇÃ

O
 F

ÍS
IC

Aque estão sistematizados na Unidade Temática Lutas. Desse modo, não os abordaremos 
como Esportes.

5) Ginásticas
 A Ginástica pode ser compreendida como a vivência das muitas possibilidades 
corporais. Assim, toda movimentação na qual a criança e os(as) estudantes possam 
experimentar e vivenciar pode ser considerada Ginástica como o andar, o correr, o saltar, 
o rolar, o deslizar, o empurrar, o puxar, o equilibrar-se, o quicar, o chutar, o dependurar-
se, o balancear, o arremessar, dentre outros. Espera-se que com a vivência dessas 
movimentações isoladas e em conjunto, as possibilidades corporais sejam ampliadas, 
instigando as crianças e os(as) estudantes a perceberem e explorarem tanto suas 
potencialidades quanto suas dificuldades e limitações.
 As qualidades físicas como força, flexibilidade, agilidade e as atividades 
envolvendo a motricidade como a coordenação motora ampla e fina, a lateralidade, 
o equilíbrio, a percepção cinestésica, organização espaço-temporal, dentre outros, 
também são entendidos como objetos de conhecimento da Ginástica.
 As Ginásticas sistematizadas como a Ginástica Formativa (Natural e Construída), 
as Ginásticas Competitivas (Ginástica Artística, Ginástica Rítmica, Ginástica Acrobática, 
Ginástica de Trampolim) e a Ginástica para Todos também devem ser vivenciadas ao 
longo dos anos escolares, levando-se em consideração a faixa etária daqueles(as) que 
irão experimentá-las, questões de segurança e as realidades materiais e de espaço das 
escolas.
 A vivência da Ginástica não deve se pautar em aspectos técnicos de execução 
apenas. O importante é que crianças e estudantes possam, inicialmente, explorarem 
suas possibilidades corporais para, em momentos posteriores, irem associando algumas 
técnicas de execução, sem que isso seja tido como o mais relevante. A vivência/
aprendizagem de algumas técnicas é interessante tanto para questões de segurança 
quanto para a realização de muitos gestos, mas não são apenas o objetivo final das aulas 
de Educação Física.
 Ao se desenvolver essa prática corporal, diferentes movimentações corporais 
podem ser vivenciadas, ampliando-se, dessa forma, o vocabulário motor de nossas 
crianças e estudantes, instigando-os na construção de conhecimentos acerca do corpo 
em movimento.

6) Lutas
 As Lutas são caracterizadas como uma prática corporal relevante e presente em 
nossas vidas e na de nossas crianças e estudantes. É comum encontrá-las em desenhos, 
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Ajogos de videogame, filmes, meios de comunicação, competições esportivas e em clubes 
e associações espalhadas pelas cidades. Entretanto, a vivência dessa prática corporal nas 
aulas de Educação Física ainda é incipiente, se nos remetermos à importância das Lutas 
no âmbito da Cultura Corporal de Movimento. 
 Dentre as muitas argumentações dessa ausência nos planejamentos da Educação 
Física encontram-se a carência desse tema no período de formação inicial, a pouca ou 
nenhuma vivência prévia dos(as) professores(as), além de serem relacionadas com a 
violência (SO; BETTI, 2009). 
 No entanto, as Lutas são entendidas como “[...] produções humanas carregadas 
de significados construídos historicamente e que estabelecem relações constantes com 
e nas sociedades onde estão inseridas” (NASCIMENTO, 2008, p. 37). 
 De acordo com Gomes et al. (2013, p. 310), 

Ao conhecer as lutas em diversos aspectos (políticos, econômicos, 
sociais, históricos, estéticos, fisiológicos etc.), os alunos poderão se 
apropriar de elementos que contribuirão com a construção crítica de 
conhecimentos, valores, atitudes, fatos e procedimentos que auxiliarão 
na ampliação de suas visões de mundo. 

 A importância de se trabalhar com as Lutas amplia as possibilidades corporais das 
crianças e dos(as) estudantes, pois proporciona a vivência de manifestações culturais, 
produzidas por diferentes grupos culturais. Necessário, nesse sentido, que se diferencie, 
desde as primeiras aulas, Luta e Briga, destacando os sentidos e significados que são 
assumidos frente à questão da violência. 
 Na vivência das Lutas ocorrem oposições entre pessoas, tendo contatos físicos 
entre os(as) participantes cujo foco das ações centra-se no corpo do(a) outro(a), 
possuindo diferentes regras. Sugerimos que seja construída uma sequência de atividades 
que permitam as crianças e estudantes a construção da ideia de oposição, de combate, 
de luta, através de jogos e atividades lúdicas de forma gradual e contextualizada (SO; 
BETTI, 2009).

7) Práticas Corporais de Aventura
 As Práticas Corporais de Aventura se apresentam como uma prática mais recente 
no âmbito das aulas de Educação Física escolar. Muito embora haja críticas quanto à 
sua sistematização nas diferentes realidades escolares, entendemos que essa prática 
corporal oferece aos(às) estudantes um repertório cultural e corporal que deve ser 
levado em consideração no planejamento do(a) professor(a). 
 Utilizamos a mesma classificação trazida pela BNCC (BRASIL, 2017), sabendo 



313

ED
U

CA
ÇÃ

O
 F

ÍS
IC

Aque há outras possibilidades de classificá-la. Nesse referencial curricular utilizamos a 
classificação relacionada ao ambiente em que elas são realizadas, ou seja, na natureza e 
no meio urbano. 
 Inácio et al. (2016, p. 175) propõem que as Práticas Corporais de Aventura sejam 
recriadas com os(as) estudantes, 

[...] a partir de seus ‘Princípios Constituintes’, a saber: meio no qual 
se realizam (terra, água, ar), direção do deslocamento (horizontal ou 
vertical), tipo de deslocamento (deslize, rodagem, escorregar etc.), 
com ou sem equipamento, em grupo ou individual, com ou sem a 
colaboração de colegas.

 Sabemos que as Práticas Corporais de Aventura abrangem atividades que possam 
envolver algum tipo de risco físico aos(às) estudantes. No entanto, entendemos que 
os(as) professores(as) possam ressignificá-las em suas aulas, de forma a minimizar os 
possíveis acidentes que possam ocorrer, atentando-se para os mecanismos de segurança 
junto aos(às) estudantes. Além disso, sabemos que as escolas não possuem materiais 
que possam auxiliar na sistematização dessas práticas, porém acreditamos que muitas 
atividades possam ser adaptadas ao espaço escolar e os materiais existentes, bem como 
a compra de alguns equipamentos para que essas práticas possam ser efetivadas nas 
aulas de Educação Física.
 Como salientado anteriormente, a Educação Física no Ensino Fundamental está 
organizada nesse referencial curricular por meio de Unidades Temáticas, seguidas por 
Objetos de Conhecimento e por Habilidades. Há de se destacar que as habilidades se 
entrecruzam, podendo propiciar a aquisição das competências específicas da Educação 
Física, auxiliando no processo de aquisição/desenvolvimento das competências gerais 
da Educação Básica.
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1º BLOCO: 1º e 2º anos escolares

UNIDADE TEMÁTICA OBJETO DE CONHECIMENTO HABILIDADES

BRINCADEIRAS E JOGOS
Brincadeiras e jogos da cultura 
popular presentes no contexto 

comunitário e regional

(EF12EF01) Experimentar, fruir e recriar diferentes brincadeiras e jogos da cultura popular 
presentes no contexto comunitário e regional, reconhecendo e respeitando as diferenças 
individuais de desempenho dos colegas.
(EF12EF02XJF) Conhecer a história de alguns jogos e brincadeiras do contexto comunitário 
e regional, explicando-os por meio de múltiplas linguagens (corporal, visual, oral e escrita), 
reconhecendo e valorizando a importância desses jogos e brincadeiras para suas culturas 
de origem.
(EF12EF03XJF) Planejar e utilizar estratégias para resolver desafios de brincadeiras e 
jogos populares do contexto comunitário e regional, com base no reconhecimento das 
características dessas práticas, compreendendo os significados dos signos, símbolos e 
sinais presentes nas brincadeiras e nos jogos.
(EF12EF04) Colaborar na proposição e na produção de alternativas para a prática, em outros 
momentos e espaços, de brincadeiras e jogos e demais práticas corporais tematizadas na 
escola, produzindo textos (orais, escritos, audiovisuais) para divulgá-los na escola e na 
comunidade.
(EF12EF08JF) Vivenciar e explorar amplamente as brincadeiras e jogos em suas variações 
espaciais (direção, níveis, planos e extensões), temporais (lento, rápido, acelerado) com ou 
sem a utilização de objetos (bolas, arcos, pneus, cordas, raquetes, elástico, etc.) e interação 
com seus pares (duplas, trios, grupos, etc.), utilizando também materiais alternativos para 
a construção de objetos para brincar.

UNIDADE TEMÁTICA OBJETO DE CONHECIMENTO HABILIDADES

ESPORTES

Esportes de marca (atletismo, 
natação, ciclismo, levantamento de 

peso) 
e

Esportes de precisão (bocha, malha, 
curling, golfe)

(EF12EF05XJF) Experimentar e fruir, prezando pelo trabalho coletivo e pelo protagonismo, a 
prática de esportes de marca e de precisão (na forma de jogos), identificando os elementos 
comuns a esses esportes, bem como ter contato com a forma básica e com a linguagem 
própria de diferentes modalidades esportivas, vivenciando as habilidades corporais que 
são envolvidas nesses esportes.
(EF12EF06XJF) Discutir a importância da observação das normas e das regras dos esportes 
de marca e de precisão para assegurar a integridade própria e as dos demais participantes, 
além de propiciar a construção coletiva das regras e as possibilidades de modificá-las.
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UNIDADE TEMÁTICA OBJETO DE CONHECIMENTO HABILIDADES

GINÁSTICAS

 
GINÁSTICA

Ginástica 
e 

Atividades Circenses (JF)

Ginástica 
e 

Atividades Circenses (JF

(EF12EF07XJF) Conhecer, fruir, experimentar e identificar diferentes elementos básicos 
da ginástica sem materiais como: correr, saltar, andar, girar, rolar, equilibrar-se, alongar, 
balançar, apoio invertido, estrela, flexionar, curvar, contorcer, estender agachar, saltitar e 
com materiais: lançar, agarrar, receber, quicar, chutar, dependurar-se, rebater, carregar,rolar, 
puxar, empurrar, etc., de forma individual e em pequenos grupos, adotando procedimentos 
de segurança
(EF12EF08XJF) Planejar e utilizar estratégias para a execução de diferentes elementos 
básicos da ginástica.
(EF12EF09XJF) Identificar as potencialidades e os limites do corpo, respeitando as diferenças 
individuais e de desempenho corporal, presentes nas ações cotidianas, no trabalho e no 
lazer.
(EF12EF10XJF) Descrever, por meio de múltiplas linguagens (corporal, oral, escrita e 
audiovisual), as características dos elementos básicos da ginástica, identificando a presença 
desses elementos nas diferentes práticas corporais.
(EF12EF09JF) Explorar as formas ginásticas através dos desafios do ambiente natural e da 
escola (declives, morros, valas, aclives, árvores, construção da escola, quadra, praça etc.) e 
os desafios propostos pela utilização de materiais ginásticos formais e alternativos (bancos, 
bastão, escorregador etc.).
(EF12EF10JF) Identificar as atividades/corporais na comunidade e sua relação com a 
saúde, percebendo as modificações provocadas durante e como consequência das formas 
ginásticas e vivenciar os elementos ginásticos individual e coletivamente, desenvolvendo 
maior segurança na realização de movimentos em diferentes ritmos, planos e direções.
(EF12EF11JF) Conhecer a história do circo, identificando suas modalidades por meio de 
diferentes fontes de pesquisas. 
(EF12EF12JF) Vivenciar o equilíbrio em superfícies estáveis e instáveis (pé de lata, rola-
rola etc.) e movimentos de malabarismo com lançamentos e recuperações (lenços, jornais, 
sacolas, bolas, arcos etc.) bem como os jogos de interpretação - Palhaços.  
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UNIDADE TEMÁTICA OBJETO DE CONHECIMENTO HABILIDADES

DANÇAS Danças do contexto comunitário e 
regional

(EF12EF11) Experimentar e fruir diferentes danças do contexto comunitário e regional 
(rodas cantadas, brincadeiras rítmicas e expressivas) e recriá-las, respeitando as diferenças 
individuais e culturais e de desempenho corporal.
(EF12EF12XJF) Identificar os elementos constitutivos (ritmo, estilos, gestos, vestimentas, 
noções de tempo, peso, espaço e fluência) das danças do contexto comunitário e regional, 
valorizando e respeitando as manifestações de diferentes culturas, de modo cooperativo e 
solidário com o grupo.
(EF12EF13JF) Interpretar, através da linguagem corporal, temas figurados e construir 
coletivamente séries coreográficas (por exemplo: ações cotidianas, sensações corporais e 
estados afetivos, seres e fenômenos da natureza - animal, vegetal e mineral -, lendas e 
histórias populares).

UNIDADE TEMÁTICA OBJETO DE CONHECIMENTO HABILIDADES

LUTAS (JF) Atividades de oposição e equilíbrio/
desequilíbrio (JF)

(EF12EF14JF) Vivenciar diferentes atividades de oposição e equilíbrio/desequilíbrio em 
duplas e em grupos.
(EF12EF15JF) Experimentar alguns movimentos básicos de ataque e defesa de diferentes 
Lutas, identificando os movimentos similares e distintos de cada uma.
(EF12EF16JF) Conhecer, experimentar, fruir e identificar as qualidades físicas necessárias 
nas diferentes Lutas.
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2º BLOCO: 3°, 4º e 5º ANOS

UNIDADE TEMÁTICA OBJETO DE CONHECIMENTO HABILIDADES

BRINCADEIRAS E JOGOS

Brincadeiras e jogos populares do 
Brasil e do mundo.

Brincadeiras e jogos de matriz 
indígena e africana

(EF345EF02XJF) Planejar e utilizar estratégias para possibilitar a participação segura de 
todos os alunos em brincadeiras e jogos populares do Brasil e de matriz indígena e africana, 
utilizando materiais alternativos para a construção de objetos para brincar.
(EF345EF03) Descrever, por meio de múltiplas linguagens (corporal, oral, escrita, 
audiovisual), as brincadeiras e os jogos populares do Brasil e de matriz indígena e africana, 
explicando suas características e a importância desse patrimônio histórico cultural na 
preservação das diferentes culturas.
(EF345EF04XJF) Recriar, individual e coletivamente, e experimentar, na escola e fora dela, 
brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo, incluindo aqueles de matriz indígena 
e africana, e demais práticas corporais tematizadas na escola, adequando-as aos espaços 
públicos e materiais disponíveis, respeitando as diferenças individuais.
(EF345EF17JF) Conhecer a origem e a história de diferentes brincadeiras, jogos e brinquedos.

UNIDADE TEMÁTICA OBJETO DE CONHECIMENTO HABILIDADES

ESPORTES

Esportes de campo e taco 
(beisebol, críquete, softbol)

Esportes de rede (voleibol, vôlei de 
praia, tênis de campo, tênis de mesa, 

badminton, peteca) e parede
(pelota, basca, raquetebol, squash,)

Esportes de invasão (basquetebol, 
frisbee, futebol, futsal, futebol 

americano, handebol, hóquei sobre 
grama, polo aquático, rúgbi)

(EF345EF05XJF) Experimentar e fruir diversos tipos de esportes de campo e taco, rede/
parede e invasão, identificando seus elementos comuns e criando estratégias individuais 
e coletivas básicas para sua execução, recriando regras, prezando pelo trabalho coletivo e 
pelo protagonismo.
(EF345EF06) Diferenciar os conceitos de jogo e esporte, identificando as características que 
os constituem na contemporaneidade e suas manifestações (profissional e comunitária/
lazer).
(EF345EF18JF) Identificar as diferenças e características básicas das modalidades esportivas, 
conhecendo sua origem, seus atletas de renome e sua importância em determinada época, 
identificando a linguagem própria de cada esporte.
(EF345EF19JF) Recriar as atividades esportivas a partir dos locais e materiais disponíveis 
identificando o espaço do jogo (externo, interno, limites).
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UNIDADE TEMÁTICA OBJETO DE CONHECIMENTO HABILIDADES

GINÁSTICAS

Ginástica Artística (XJF)

Ginástica Rítmica (XJF)

Ginástica Acrobática/ 
de Trampolim (XJF)

Ginástica para Todos (XJF)

(EF345EF07XJF) Experimentar e fruir, de forma individual e coletiva, combinações de 
diferentes elementos da ginástica artística, rítmica, acrobática, de trampolim e para todos 
(equilíbrios, saltos, giros, rotações, acrobacias, lançamentos e recuperação, com e sem 
materiais), propondo a elaboração coreográfica com diferentes temas do cotidiano. 
(EF345EF08XJF) Planejar e utilizar estratégias para resolver desafios na execução 
de elementos básicos nas apresentações coletivas das ginásticas, reconhecendo as 
potencialidades e os limites do corpo, adotando procedimentos de segurança dos 
participantes, respeitando as diferenças.
(EF345EF20JF) Conhecer e explorar diferentes formas sistematizadas das ginásticas 
(artísticas, rítmicas, acrobática, de trampolim e para todos), identificando e compreendendo 
as diferenças e semelhanças das qualidades físicas e movimentos envolvidos nas diferentes 
formas ginásticas e o contexto de participação em competições nacionais e internacionais.

UNIDADE TEMÁTICA OBJETO DE CONHECIMENTO HABILIDADES

DANÇAS

Danças do Brasil e do mundo

Danças de matriz indígena e africana

(EF345EF09) Experimentar, recriar e fruir danças populares do Brasil e do mundo e danças 
de matriz indígena e africana, valorizando e respeitando os diferentes sentidos e significados 
dessas danças em suas culturas de origem.
(EF345EF10XJF) Comparar e identificar os elementos constitutivos comuns e diferentes 
(ritmo, espaço, gestos, estilos) em danças populares do Brasil e do mundo e danças de 
matriz indígena e africana, refletindo criticamente sobre as danças veiculadas pela indústria 
cultural.
(EF345EF11) Formular e utilizar estratégias para a execução de elementos constitutivos das 
danças populares do Brasil e do mundo, e das danças de matriz indígena e africana.
(EF345EF12) Identificar situações de injustiça e preconceito geradas e/ou presentes no 
contexto das danças e demais práticas corporais e discutir alternativas para superá-las.
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UNIDADE TEMÁTICA OBJETO DE CONHECIMENTO HABILIDADES

LUTAS 

Lutas do contexto comunitário e 
regional

Lutas de matriz indígena e africana

(EF345EF13) Experimentar, fruir e recriar diferentes lutas presentes no contexto comunitário 
e regional e lutas de matriz indígena e africana.
(EF345EF14) Planejar e utilizar estratégias básicas das lutas do contexto comunitário e 
regional e lutas de matriz indígena e africana experimentadas, respeitando o colega como 
oponente e as normas de segurança.
(EF345EF15) Identificar as características das lutas do contexto comunitário e regional e 
lutas de matriz indígena e africana, reconhecendo as diferenças entre lutas e brigas e entre 
lutas e as demais práticas corporais.
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3º BLOCO: 6º e 7º ANOS

UNIDADE TEMÁTICA OBJETO DE CONHECIMENTO HABILIDADES

BRINCADEIRAS E JOGOS Jogos eletrônicos

(EF67EF01XJF) Experimentar e fruir, na escola e fora dela, jogos eletrônicos diversos, 
reconhecendo e respeitando os sentidos e significados atribuídos a eles por diferentes 
grupos sociais e etários.
(EF67EF02XJF) Identificar as transformações nas características dos jogos eletrônicos 
em função dos avanços das tecnologias digitais e nas respectivas exigências corporais 
colocadas por esses diferentes tipos de jogos e seus impactos na saúde e qualidade de vida 
das pessoas.

UNIDADE TEMÁTICA OBJETO DE CONHECIMENTO HABILIDADES

ESPORTES

Esportes de marca 
(atletismo, ciclismo, natação)

Esportes de precisão 
(golfe, bocha etc.)

Esportes de invasão 
(basquetebol, futebol de campo, 
futsal,handebol e polo aquático

(EF67EF03) Experimentar e fruir esportes de marca, precisão e invasão, valorizando o 
trabalho coletivo e o protagonismo.
(EF67EF04XJF) Praticar um ou mais esportes de marca, precisão e invasão oferecidos pela 
escola, usando habilidades técnico-táticas básicas e respeitando as regras, analisando as 
diferenças e características básicas dos esportes.
(EF67EF05XJF) Planejar e utilizar estratégias para solucionar os desafios técnicos e táticos, 
tanto nos esportes de marca, precisão e invasão como nas modalidades esportivas 
escolhidas para praticar de forma específica, apropriando-se e analisando criticamente a 
linguagem própria de cada esporte.
(EF67EF06XJF) Analisar as transformações na organização e na prática dos esportes em 
suas diferentes manifestações (profissional e comunitário/lazer) e a influência dos ídolos 
esportivos na construção da identidade do povo brasileiro.
(EF67EF07XJF) Propor e produzir alternativas para experimentação dos esportes não 
disponíveis e/ou acessíveis na comunidade e das demais práticas corporais tematizadas na 
escola, organizando competições/festivais esportivos com incentivo à participação criativa 
na composição dos grupos/times e na premiação alternativa.
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UNIDADE TEMÁTICA OBJETO DE CONHECIMENTO HABILIDADES

GINÁSTICAS Ginástica de condicionamento físico

(EF67EF08XJF) Experimentar e fruir exercícios físicos que solicitem diferentes capacidades 
físicas, identificando seus tipos (força, velocidade, resistência, flexibilidade) e as sensações 
corporais provocadas pela sua prática, compreendendo as modificações das capacidades 
físicas adquiridas em função da prática da atividade física sistemática.
(EF67EF09XJF) Construir, coletivamente, procedimentos e normas de convívio que 
viabilizem a participação de todos na prática de exercícios físicos, com o objetivo de 
promover a saúde e identificar e criticar as questões culturais/políticas/sociais que influem 
na estética do corpo.
(EF67EF10XJF) Diferenciar exercício físico de atividade física e propor alternativas para a 
prática de exercícios físicos dentro e fora do ambiente escolar, relacionando-se de modo 
cooperativo e solidário com o grupo.

UNIDADE TEMÁTICA OBJETO DE CONHECIMENTO HABILIDADES

DANÇAS Danças urbanas

(EF67EF11XJF) Experimentar, fruir e recriar danças urbanas, identificando seus elementos 
constitutivos (ritmo, espaço, gestos), reconhecendo os diferentes elementos que compõem 
uma coreografia.
(EF67EF12) Planejar e utilizar estratégias para aprender elementos constitutivos das danças 
urbanas.
(EF67EF13) Diferenciar as danças urbanas das demais manifestações da dança, valorizando 
e respeitando os sentidos e significados atribuídos a elas por diferentes grupos sociais.

UNIDADE TEMÁTICA OBJETO DE CONHECIMENTO HABILIDADES

LUTAS Lutas do Brasil

(EF67EF14) Experimentar, fruir e recriar diferentes lutas do Brasil, valorizando a própria 
segurança e integridade física, bem como as dos demais.
(EF67EF15XJF) Planejar e utilizar estratégias básicas das lutas do Brasil, respeitando o 
colega como oponente e a si próprio. 
(EF67EF16) Identificar as características (códigos, rituais, elementos técnico-táticos, 
indumentária, materiais, instalações, instituições) das lutas do Brasil.
(EF67EF17) Problematizar preconceitos e estereótipos relacionados ao universo das 
lutas e demais práticas corporais, propondo alternativas para superá-los, com base na 
solidariedade, na justiça, na equidade e no respeito.
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UNIDADE TEMÁTICA OBJETO DE CONHECIMENTO HABILIDADES

PRÁTICAS CORPORAIS DE AVENTURA
Práticas corporais de aventura urbanas 

(Skate; ciclismo; parkou)

(EF67EF18) Experimentar e fruir diferentes práticas corporais de aventura urbanas, 
valorizando a própria segurança e integridade física, bem como as dos demais.
(EF67EF19) Identificar os riscos durante a realização de práticas corporais de aventura 
urbanas e planejar estratégias para sua superação.
(EF67EF20) Executar práticas corporais de aventura urbanas, respeitando o patrimônio 
público e utilizando alternativas para a prática segura em diversos espaços.
(EF67EF21) Identificar a origem das práticas corporais de aventura urbanas e as 
possibilidades de recriá-las, reconhecendo as características (instrumentos, equipamentos 
de segurança, indumentária, organização) e seus tipos de práticas.
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4º BLOCO: 8º e 9º ANOS

UNIDADE TEMÁTICA OBJETO DE CONHECIMENTO HABILIDADES

ESPORTES

Esportes de rede/parede

Esportes de campo e taco

Esportes de invasão

(EF89EF01XJF) Experimentar diferentes papéis (jogador, árbitro e técnico) e fruir os 
esportes de rede/parede, campo e taco e de invasão, valorizando o trabalho coletivo e o 
protagonismo.
(EF89EF02XJF) Praticar um ou mais esportes de rede/parede, campo e taco e invasão 
oferecidos pela escola, usando habilidades corporais técnico-táticas básicas.
(EF89EF03XJF) Formular e utilizar estratégias para solucionar os desafios técnicos e táticos, 
tanto nos esportes de campo e taco, rede/parede e invasão como nas modalidades 
esportivas escolhidas para praticar de forma específica.
(EF89EF04XJF) Identificar os elementos técnicos individuais, combinações táticas, 
sistemas de jogo e regras das modalidades esportivas praticadas, bem como diferenciar as 
modalidades esportivas com base nos critérios da lógica interna das categorias de esporte: 
rede/parede, campo e taco, invasão.
(EF89EF05) Identificar as transformações históricas do fenômeno esportivo e discutir 
alguns de seus problemas (doping, corrupção, violência, ídolos etc.) e a forma como as 
mídias os apresentam.
(EF89EF06) Verificar locais disponíveis na comunidade para a prática de esportes e das 
demais práticas corporais tematizadas na escola, propondo e produzindo alternativas para 
utilizá-los no tempo livre.
(EF89EF21JF) Identificar, analisar e comparar as mudanças das regras aliadas às 
transformações da história e comerciais de diferentes modalidades esportivas.
(EF89EF22JF) Organizar competições e festivais esportivos com incentivo à participação 
coletiva em diferentes setores (jogadores, técnicos, árbitros etc.), pensando na composição 
dos grupos/times (por sexo ou mistos) e premiação alternativa. 
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UNIDADE TEMÁTICA OBJETO DE CONHECIMENTO HABILIDADES

GINÁSTICAS

Ginástica de condicionamento físico

Ginástica de conscientização corporal

(EF89EF07) Experimentar e fruir um ou mais programas de exercícios físicos, identificando 
as exigências corporais desses diferentes programas e reconhecendo a importância de uma 
prática individualizada, adequada às características e necessidades de cada sujeito.
(EF89EF08) Discutir as transformações históricas dos padrões de desempenho, saúde e 
beleza, considerando a forma como são apresentados nos diferentes meios (científico, 
midiático etc.).
(EF89EF09) Problematizar a prática excessiva de exercícios físicos e o uso de medicamentos 
para a ampliação do rendimento ou potencialização das transformações corporais.
(EF89EF10XJF) Experimentar e fruir um ou mais tipos de ginástica de conscientização 
corporal, identificando as exigências corporais advindas de suas práticas.
(EF89EF11) Identificar as diferenças e semelhanças entre a ginástica de conscientização 
corporal e as de condicionamento físico e discutir como a prática de cada uma dessas 
manifestações pode contribuir para a melhoria das condições de vida, saúde, bem-estar e 
cuidado consigo mesmo.

UNIDADE TEMÁTICA OBJETO DE CONHECIMENTO HABILIDADES

DANÇAS Danças de salão

(EF89EF12) Experimentar, fruir e recriar danças de salão, valorizando a diversidade cultural 
e respeitando a tradição dessas culturas.
(EF89EF13) Planejar e utilizar estratégias para se apropriar dos elementos constitutivos 
(ritmo, espaço, gestos) das danças de salão.
(EF89EF14XMG) Discutir estereótipos e preconceitos relativos às danças de salão e 
demais práticas corporais, atuando no combate às diferentes formas de discriminação e 
promovendo a cidadania através do fomento às ações de inclusão, inclusive de pessoas 
com deficiência.
(EF89EF15XMG) Analisar as características (ritmos, gestos, coreografias e músicas) das 
danças de salão, bem como suas transformações históricas e os grupos de origem, propondo 
pesquisas sobre as origens e percurso histórico, movimentos necessários à prática, estilos 
musicais e locais vinculados à sua prática.
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UNIDADE TEMÁTICA OBJETO DE CONHECIMENTO HABILIDADES

LUTAS Lutas do mundo

(EF89EF16) Experimentar e fruir a execução dos movimentos pertencentes às lutas do 
mundo, adotando procedimentos de segurança e respeitando o oponente.
(EF89EF17) Planejar e utilizar estratégias básicas das lutas experimentadas, reconhecendo 
as suas características técnico-táticas.
(EF89EF18) Discutir as transformações históricas, o processo de esportivização e a 
midiatização de uma ou mais lutas, valorizando e respeitando as culturas de origem.

UNIDADE TEMÁTICA OBJETO DE CONHECIMENTO HABILIDADES

PRÁTICAS CORPORAIS DE AVENTURA

Práticas corporais de aventura na 
natureza

(corrida orientada, corrida de 
aventura, corridas de mountain 

bike, rapel, tirolesa, arborismo etc.)

(EF89EF19) Experimentar e fruir diferentes práticas corporais de aventura na natureza, 
valorizando a própria segurança e integridade física, bem como as dos demais, respeitando 
o patrimônio natural e minimizando os impactos de degradação ambiental.
(EF89EF20) Identificar riscos, formular estratégias e observar normas de segurança para 
superar os desafios na realização de práticas corporais de aventura na natureza.
(EF89EF21) Identificar as características (equipamentos de segurança, instrumentos, 
indumentária, organização) das práticas corporais de aventura na natureza, bem como suas 
transformações históricas.
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ANecessidades físicas e materiais para as aulas de Educação Física

 As aulas de Educação Física necessitam de espaços amplos para que a maioria 
de suas atividades aconteçam, haja vista a participação de um número significativo de 
crianças e estudantes em movimento e as inúmeras possibilidades corporais possíveis 
de serem vivenciadas. 
 Aliado a isso, há a utilização de diferentes materiais cuja durabilidade não é muito 
longa. O uso contínuo desses materiais por um número grande de crianças e estudantes, 
dos mais diferentes anos escolares, contribui para que a durabilidade seja reduzida, 
necessitando que se façam reposições constantes. 
 Damazio e Silva, (2008, p. 193) apontam como um dos desafios da Educação 
Física escolar, “a ausência e a pouca qualidade de espaço físico e de instalações para 
o ensino da educação física”. Os autores ainda salientam que, esses “[...] podem ser 
compreendidos sob dois aspectos: a não valorização social desta disciplina e o descaso 
das autoridades para com a educação destinada às camadas populares” (DAMAZIO; 
SILVA, 2008, p. 193).
 A pouca valorização do componente relaciona-se com algumas construções 
socioculturais incorporadas à Educação Física ao longo de sua história e sua inserção 
nos ambientes escolares como, por exemplo, a exacerbação da dualidade corpo e 
mente; o conhecimento que se realiza “fora da escola”, principalmente em quadras 
esportivas; momento de recreação, descanso e liberação da energia discente; dentre 
outros (DEBORTOLI; LINHARES; VAGO, 2006). Isso predispõe a um desprestígio social e 
educacional do componente curricular na escola.
 Sabemos que muitas escolas da rede possuem diferentes espaços para o 
desenvolvimento das aulas de Educação Física, porém esse espaço possui suas limitações, 
principalmente no tocante à sua ocupação. É comum encontrarmos duas ou mais 
turmas dividindo o mesmo local e isso compromete a realização das atividades. Assim, 
outros espaços da escola são utilizados como, por exemplo, brinquedotecas e pátio. Em 
relação aos pátios há o problema de haver aula e o recreio simultaneamente, além de, 
em muitos momentos, contar com chuvas que impedem que as aulas sejam realizadas. 
Nessa situação, o(a) professor(a) precisa lançar mão de outras estratégias para que as 
aulas aconteçam.
 Na escola, tradicionalmente, a Educação Física assumiu como espaço para 
realização de suas aulas a quadra poliesportiva, devido à íntima relação estabelecida 
com os esportes, enquanto prática hegemônica a partir da década de 1970.
 Com a ampliação das possibilidades de se tratar outros Temas da Cultura 
Corporal, a Educação Física vislumbra outros espaços físicos, para além das quadras. 
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AMelhorar a qualidade dos espaços disponíveis onde as aulas são realizadas bem como 
adquirir materiais didáticos em número suficiente torna-se primordial para que as aulas 
transcorram de maneira objetivada a priori.
 Os(as) professores(as) devem, também, ficar atentos à questão da acessibilidade 
aos espaços onde as aulas acontecerão, pois crianças e estudantes podem apresentar 
algumas necessidades que propiciem locais acessíveis para o desenvolvimento das 
atividades.
 É extremamente importante estabelecer um diálogo com os(as) gestores(as) e 
coordenadores(as) das escolas, com o intuito de organizar tempos e espaços escolares 
para que as aulas de Educação Física possam ser realizadas de forma mais efetiva. A 
aquisição de materiais pedagógicos é extremamente necessária e deve ser feita em 
momentos em que houver a necessidade, não sendo adquirido somente no início do 
ano letivo. 



328

ED
U

CA
ÇÃ

O
 F

ÍS
IC

AREFERÊNCIAS

BRACHT, V. A constituição das teorias pedagógicas da educação Física. Cadernos Cedes, ano 
XIX, nº 48, ago. 1999. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ccedes/v19n48/v1948a05.pdf. 
Acesso em: 09 mar. 2020.

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2017. Disponível em: http://
basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf. Acesso 
em: 10 fev. 2020. 

DAMAZIO, M. S.; SILVA, M. F. P. O ensino da educação física e o espaço físico em questão. 
Pensar a Prática, v. 11, n. 2, 2008. Disponível em: http://h200137217135.ufg.br/index.php/fef/
article/view/3590/4098. Acesso em: 20 ago. 2019. 

DEBORTOLI, J. A.; LINHARES, M. A.; VAGO, T. M. Infância e conhecimento escolar: princípios 
para a construção de uma Educação Física ‘para’ e ‘com’ as crianças. Pensar a Prática, v. 5, 
2006. Disponível em: http://www.revistas.ufg.br/index.php/fef/article/view/48/45. Acesso em: 
10 mar. 2020.

DUPRAT, R. M.; BORTOLETO, M. A. C. Educação Física escolar: pedagogia e didática das 
atividades circenses. Revista Brasileira de Ciências do Esporte, v. 28, n. 2, 2007. Disponível em: 
http://revista.cbce.org.br/index.php/RBCE/article/view/63/71. Acesso em: 10 fev. 2020.

GOMES, N. C. et al. O conteúdo das lutas nas séries iniciais do ensino fundamental: 
possibilidades para a prática pedagógica da Educação Física escolar. Motrivivência, 
Florianópolis, n. 41, 2013. Disponível em: https://periodicos.ufsc.br/index.php/motrivivencia/
article/view/2175-8042.2013v25n41p305. Acesso em: 28 fev. 2020.

INÁCIO, H. L. de D. et al. Práticas corporais de aventura na escola: possibilidades e desafios - 
reflexões para além da Base Nacional Comum Curricular. Motrivivência, Florianópolis, v. 28, n. 
48, p. 168-187, set. 2016. Disponível em: https://periodicos.ufsc.br/index.php/motrivivencia/
article/view/2175-8042.2016v28n48p168. Acesso em: 24 mar. 2020.

JUIZ DE FORA. Programa Municipal de Educação Física. Juiz de Fora: Editora Helvética, 2000.

KUNZ, E. Transformação didático-pedagógica do esporte. Ijuí: Editora Unijuí, 2004.

MINAS GERAIS. Currículo Referência de Minas Gerais. Belo Horizonte: SEE, 2018. Disponível 
em: https://curriculoreferencia.educacao.mg.gov.br/. Acesso em: 6 jun. 2019.

NASCIMENTO, P. R. B. Organização e Trato Pedagógico do Conteúdo de Lutas na Educação Física 
Escolar. Motrivivência, Ano XX, n° 31, 2008. Disponível em: https://www.rbcdh.ufsc.br/index.
php/motrivivencia/article/view/2175-8042.2008n31p36. Acesso em: 9 mar. 2020.

NEIRA, M. G. O currículo cultural da Educação Física: pressupostos, princípios e orientações 
didáticas. Revista e-Curriculum. São Paulo, v.16, n.1, p. 4 – 28, jan./mar., 2018. Disponível em: 
http://revistas.pucsp.br/curriculum/article/view/27374/25065. Acesso em: 10 mar. 2020. 

______. Ensino de educação física. São Paulo: Thomson Learning, 2007.



329

ED
U

CA
ÇÃ

O
 F

ÍS
IC

A

SO, M. R.; BETTI, M. Saber ou fazer? O ensino de lutas na educação física escolar. IV Colóquio 
de Pesquisa Qualitativa em Motricidade Humana: as lutas no contexto da motricidade 
humana. São Carlos: Sociedade de Pesquisa Qualitativa em Motricidade Humana/UFSCar; 
2009. Disponível em: http://www.ufscar.br/~defmh/spqmh/pdf/2009/so_betti.pdf. Acesso em: 
14 fev. 2020.

SOARES, C. L. et al. Metodologia do Ensino da Educação Física. São Paulo: Cortez, 1992.

WAJSKOP, G. O brincar na Educação Infantil. Cadernos de Pesquisa, n. 92, 1995. Disponível em: 
http://publicacoes.fcc.org.br/ojs/index.php/cp/---article/view/859/866. Acesso em: 10 mar. 
2020.

Leituras sugeridas:

ARAÚJO, C. M. R. Manual de ajuda em ginástica. Canoas: Ulbra, 2003.

AWAD, H. (Org.). Educação Física escolar: múltiplos caminhos. Jundiaí: Fontoura, 2010.

BORTOLETO, A. C. (Org.). Introdução à pedagogia das atividades circenses. Jundiaí: Fontoura, 
2008.

COLÉGIO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DO ESPORTE (CBCE). Disponível em: http://www.cbce.org.
br/. Acesso em: 6 abr. 2020.

CATUNDA, R. Recriando a Recreação. Rio de Janeiro: Sprint, 2005.

CORSINO, L. N.; CONCEIÇÃO, W. L. da (Orgs.). Educação física escolar e relações étnico-raciais: 
subsídios para a implementação das leis 10.639/03 e 11.645/08. Curitiba: CRV, 2016. 

CUNHA JÚNIOR; C. F. F.; MARTIN, E. R. H.; ZACARIAS, L. S. Educação Física: memórias e 
narrativas de Juiz de Fora. Juiz de Fora: Editora UFJF, 2003.

DORNELLES, P. G.; WENETZ, I.; SCHWENGBER, M. S. V. (Orgs.). Educação Física e Gênero: 
desafios educacionais. Ijuí: Unijuí, 2013.

GALLAHUE, D. L.; OZMUN, J. C.; GOODWAY, J. G. Compreendendo o desenvolvimento motor: 
bebês, crianças, adolescentes e adultos. AMGH, 2013.Porto Alegre: 

GARCIA, A.; HAAS, A. N. Ritmo e Dança. Canoas, Ulbra: 2003.

HAYWOOD, K. M.; GETCHELL, N. Desenvolvimento motor ao longo da vida. Porto Alegre, 
Artmed, 2016.

HORTA, C. F. M. M. O grande livro do Folclore. Belo Horizonte: Editora Leitura, 2004.

KISHIMOTO, T. M. Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação. São Paulo: Cortez, 2011.

KUNZ, E. Brincar e se-movimentar: tempos e espaços de vida da criança. Ijuí: Unijuí, 2015.



330

ED
U

CA
ÇÃ

O
 F

ÍS
IC

A

LABAN, R. Domínio do movimento. São Paulo: Summus, 1978.

LEBRE, E.; ARAÚJO, C. M. R. Manual de Ginástica Rítmica. Porto: Porto Editora, 2006.

LOURO, G. L. (Org,). O corpo educado: pedagogia das sexualidade. Belo Horizonte: Autêntica, 
2001. 

MATTHIESEN, S. Q. Atletismo: teoria e prática. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007.

MONTEIRO, G. A.; ARTAXO, I. Ritmo e Movimento. Guarulhos: Phortes Editora, 2003.

NEIRA, M. G. Educação Física. (Coleção A reflexão e a prática no ensino). São Paulo: Blucher, 
2011.

NISTA-PICCOLO, V.; TOLEDO, E. de (Orgs.). Abordagens pedagógicas do esporte: modalidades 
convencionais e não convencionais. Campinas: Papirus, 2014.

NUNOMURA, M.; TSUKAMOTO, M. H. C. Fundamentos das ginásticas. Jundiaí: Fontoura, 2009.

RADICCHI, M. R. Capoeira e escola: significados da participação. Várzea Paulista: Fontoura, 
2013.

RANGEL, N.  B. C. Dança, educação, educação física: proposta de ensino da dança e o universo 
da educação física. Jundiaí: Fontoura, 2002.

REIS, A. P. et al. (Orgs.). Pedagogia histórico-crítica e Educação Física. Juiz de Fora: Editora UFJF, 
2013.

REIS, A. L. T. Educação Física e capoeira: saúde e qualidade de vida. Brasília: Thesaurus, 2001. 

SILVA, M. O. da. Danças Indígenas e Afrobrasileiras. Salvador: UFBA, Escola de Dança; 
Superintendência de Educação a Distância, 2018. Disponível em: https://educapes.capes.gov.
br/bitstream/capes/430190/2/eBook_Dan%C3%A7as_Ind%C3%ADgenas_e_Afrobrasileiras_
UFBA.pdf. Acesso em: 30 mar. 2020.

SOUSA, E. S.; VAGO, T. M. Trilhas e partilhas: Educação Física na cultura escolar e nas práticas 
sociais. Belo Horizonte: Gráfica e Editora Cultura, 1997. 


