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RESUMO 

A Educação Física Escolar pode ser um veículo importante na promoção da 

saúde dos estudantes da EJA.As justificativas para desenvolvimento desta 

pesquisa baseiam-se em orientações de vários documentos da Organização 

Mundial da Saúde que indicam a relevância social de pesquisas e ações que 

discutam sobre estratégias para a melhoria da saúde; a necessidade de 

preenchimento de uma lacuna referente ao desenvolvimento de materiais 

educacionais que sirvam de suporte para que os docentes de Educação Física; 

o aumento índice de inatividade física da população brasileira nos últimos 

anos. O produto educacional resultante desta pesquisa é um kit educaciobal, 

composto pela história-ferramenta E agora, Francisco? e um Caderno de 

oficinas. O objetivo geral da pesquisa é analisar como o ensino das 

estratégias autorregulatórias estabelecimento de metas e suporte social pode 

contribuir para a apreensão de conhecimentos declarativos, procedimentais e 

condicionais sobre a prática de atividade física na EJA. Já os objetivos 

específicos foram: Construir uma história-ferramenta, voltada para a 

Educação de Jovens e Adultos, que tem como foco a problematização de 

conhecimentos sobre a prática de atividade física e a utilização de estratégias 

autorregulatórias estabelecimento de metas e suporte social; Elaborar e 

implementar oficinas voltadas para o ensino de estratégias autorregulatórias 

para a prática de atividade física na EJA, a partir da utilização da história-

ferramenta E Agora, Francisco?; Analisar o processo de apreensão de 

conhecimentos sobre prática de atividade física, por estudantes da EJA. É 

uma pesquisa de caráter qualitativo, sob a referência do Estudo de Caso. A 

pesquisa fez uso de cinco instrumentos de coleta de dados: portfólio 



 

 

autorregulatório, análise de documentos, entrevista por pautas em grupo, 

entrevista semiestruturada e o questionário IPAQ. A análise qualitativa dos 

dados foi realizada por meio da técnica de análise de conteúdo de Bardin 

(2016), com o apoio do software (webQDA). Em relação aos resultados 

encontrados observou-se que o conhecimento procedimental foi o mais 

apreendido nesta pesquisa de intervenção. Pode-se destacar que a 

subcategoria suporte social teve uma prevalência de 105 referências. O 

conhecimento declarativo foi pouco evidenciado, porém destaco a 

subcategoria atividade física que teve 31 referências, com muitos conteúdos 

relacionados aos benefícios proporcionados pela atividade física. Já o 

conhecimento condicional foi pouco referenciado. Sugere-se, portanto, que 

sejam realizados novos projetos de intervenção com características 

diversificadas: I. Um período maior de intervenção e avaliação dos seus 

resultados a médio e longo prazo; II. Aplicação em diferentes segmentos de 

ensino (Educação infantil, Ensino fundamental I, Ensino Médio); III. 

Utilização de outros métodos de pesquisa e outros formatos de pesquisa que 

estejam alinhados ao segmento de ensino selecionado para aplicação; IV. 

Seleção de outras estratégias autorregulatórias ou constructos da TSC; V. 

Desenvolvimento de novos produtos educacionais (jogos, recursos digitais, 

aplicativos, livros); entre outras ações. 

 

Palavras-chave: Educação Física; Estratégias Autorregulatórias; Atividade 

Física; Educação de Jovens e Adultos; Ensino. 
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                                              Carta ao professor  

Esta obra foi elaborada em conjunto da dissertação Autorregulação da 

Saúde na Educação Física Escolar: uma proposta de ensino na Educação de 

Jovens e Adultos. Este é um livro para professores de Educação Física 

Escolar, escrito por professores pesquisadores que atuam na Educação 

Básica. O objetivo deste livro é apresentar os caminhos percorridos durante o 

processo de construção e experimentação do produto educacional nas aulas 

de Educação Física Escolar do Ensino Fundamental da Educação de Jovens e 

Adultos. Além disso, apresentaremos algumas estratégias autorregulatórias, 

voltadas para a prática de atividade física. Este produto educacional é 

composto da história – ferramenta: E agora, Francisco? e um caderno de 

oficinas que foram construídos a partir desta história. 

Boa leitura!
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1.  Apresentação do Produto Educacional 

O Produto Educacional elaborado no contexto desta pesquisa trata-se 

de um kit didático - pedagógico composto pela história – ferramenta E agora, 

Francisco?, acompanhado de um Caderno de Oficinas Pedagógicas voltado 

para professores de Educação Física. Este kit educacional foi confeccionado 

com base no modelo de narrativas autorregulatórias proposta por Rosário 

(2014), na história-ferramenta sobre autorregulação para a saúde nomeada 

como As escolhas de Augustinho1(GOUVÊA; SILVA, 2016) e no livro As 

(Des)venturas do Testas(ROSÁRIO, 2004). 

O objetivo principal desta ferramenta é de oferecer aos professores de 

Educação Física diferentes propostas de aulas, no formato de oficinas 

pedagógicas, a fim de desenvolver estratégias autorregulatórias relacionadas à 

prática de atividades físicas com seus alunos durante as aulas de Educação 

Física Escolar. As oficinas são baseadas na história – ferramenta E Agora, 

Francisco?, que foi desenvolvida a partir do contexto socioeconômico dos 

participantes desta pesquisa, os alunos da Ensino Fundamental da EJA2 do 

município de Mesquita - RJ.  Este produto educacional foi elaborado para ser 

utilizado por professores de Educação Física que atuam na EJA, com 

recomendação de aplicação nas turmas de 8º e 9º do Ensino Fundamental da 

EJA. 

Este material foi desenvolvido ao longo dos anos, no contexto da minha 

prática como professor pesquisador da disciplina Educação Física, para turmas 

do Ensino Fundamental da EJA do município de Mesquita – RJ. Os 

                                                           
1Disponível em: <http://escolhasaugustinho.wixsite.com/escolhasdeaugustinho>. 
2 Educação de Jovens e Adultos. 

http://escolhasaugustinho.wixsite.com/escolhasdeaugustinho
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conhecimentos que adquiri por meio da prática docente foram aprofundados e 

ressignificados, no decorrer da minha trajetória no curso de Mestrado 

Profissional em Práticas da Educação Básica do Colégio Pedro II e na 

participação dos grupos de estudos e discussões no grupo de pesquisa 

GEPEAIINEDU3.  

No ano de 2017 iniciei o processo de construção do meu produto 

educacional. Inicialmente, realizei um projeto de intervenção pedagógica por 

meio da história – ferramenta As escolhas de Augustinho (GOUVÊA; SILVA, 

2016) e um conjunto de oficinas pedagógicas que foram desenvolvidas a partir 

desta história. A construção das oficinas foi baseada no tema atividade física, 

apresentado no 2º capítulo desta história. O processo de intervenção 

pedagógica ocorreu ao longo de um bimestre letivo, totalizando oito encontros 

com duração aproximada de 180 minutos.  

Ao longo do processo de experimentação realizei uma observação 

participativa, com realização de registros no portfólio autorregulatório e 

reflexões acerca das impressões obtidas no decorrer da intervenção. As 

observações e as impressões finais foram apresentadas para a  banca 

participante do meu Exame de Qualificação do MPPEB – CPII4. Dentre os 

registros de dados obtidos e apresentados, destaca-se a participação de grande 

parte da turma na maioria das atividades propostas, a ampliação do interesse 

sobre a temática atividade física e referentes as estratégias autorregulatórias  

que foram apresentadas no decorrer da história. Porém, notei que a maioria dos 

participantes não se sentiram representados, com o modelo do personagem 

principal da história, referentes aos aspectos sócio-econômico e cultural. 

                                                           
3 Grupo de Estudos e Pesquisa em Ensino, Aprendizagem, Interdisciplinaridade e Inovação em Educação. 
4Mestrado Profissional em Práticas da Educação Básica do Colégio Pedro II; 
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A partir das reflexões que realizei durante o período de experimentação 

do produto e das diversas considerações realizadas pela banca participante do 

meu Exame de Qualificação do MPPEB – CPII, dei início a estruturação de 

uma nova história – ferramenta, com uma proposta mais alinhada ao perfil, ao 

modelo e a realidade socioeconômica dos alunos participantes da EJA. 

No ano de 2018 iniciei o processo de construção de uma nova história – 

ferramenta, nomeada como E agora, Francisco?. Esta narrativa foi baseada 

nas minhas vivências como professor de Educação Física Escolar da EJA. A 

inspiração para a construção desta história se deu a partir de relatos, vivências, 

recordações e diálogo que desenvolvi com os meus alunos ao longo dos anos 

de prática docente.   

Todo o processo de construção da história – ferramenta E agora, 

Francisco? , seguiu o modelo dos projetos de intervenção pedagógica por meio 

de narrativas autorregulatórias do grupo GUIA do professor Dr. Pedro Rosário 

(Universidade do Minho). O processo de elaboração foi a partir de três 

aspectos sugerido por Rosário e Polydoro (2014), são eles: I. Utilização de 

narrativa; II) Utilização do conceito de modelação, a partir da utilização de 

personagens com características semelhantes ao público participante da 

pesquisa; III) A utilização do modelo PLEA, com ênfase na utilização de 

algumas estratégias autorregulatórias (estabelecimento de metas e suporte 

social).   

A história – ferramenta  E agora, Francisco? , descreve a história de 

Francisco, um trabalhador de 41 anos, que está há 20 anos sem estudar e a um 

bom tempo sem praticar atividade física. A narrativa possui uma linguagem 

informal e um enredo inspirado no cotidiano escolar e nas histórias de vida de 
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alunos do ensino noturno da EJA. Desta forma, busquei uma maior 

proximidade e identificação com os alunos interlocutores, que possuem 

características semelhantes aos personagens da história. Toda a narrativa da 

história é conduzida pelo personagem Francisco, que apresenta o seu estilo de 

vida, o seu cotidiano dentro e fora do ambiente escolar, os processos de 

interação com os demais personagens da história e a sua busca em melhorar a 

sua saúde. O grande desafio da história é ajudar Francisco a alcançar o seu 

grande objetivo, a inclusão da prática de atividade física na sua vida. 

A história apresenta uma breve descrição dos personagens e algumas 

características e possui seis capítulos, que foram elaborados na fase anterior ao 

processo de aplicação e o capítulo final, que foi elaborado pelos participantes 

da pesquisa na etapa final das oficinas. Ao longo da história são apresentados: 

constructos da TSC5, estratégias autorregulatórias e conceitos relacionados à 

atividade física (ver Quadro 01).   

O Caderno de Oficinas Pedagógicas é composto por sete oficinas, onde 

cada uma tem duração aproximada de 90 minutos. As oficinas foram 

desenvolvidas no seguinte formato: no início da aula os alunos receberam uma 

ficha impressa com o capítulo da história. Em seguida é realizada a leitura 

deste capítulo, que pode ser interrompida sempre que surgirem dúvidas. Após 

a leitura os alunos se organizam individualmente ou em grupos e realizam a 

questão proposta no final do capítulo.  

Em seguida, o professor propõe uma série de atividades por meio de 

fichas de exercícios ou atividades para resolução de situações-problemas. Após 

a execução das etapas mais teóricas a turma é encaminhada para a realizada de 

                                                           
5 Teoria Social Cognitiva 
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atividades práticas, que envolve diferentes práticas corporais da cultura 

corporal do movimento (jogos, esportes, brincadeiras, ginásticas, atividades de 

expressão corporal) e dinâmicas de grupo. Ao final da aula é feita uma 

avaliação final por meio de “roda de conversa” ou debate e em alguns 

momentos foi apresentado uma tarefa para casa. Na figura 01, são apresentadas 

todas as etapas: 

 

Figura 01: Etapas de desenvolvimento da oficina 

 
Fonte: elaborado pelo autor (2018) 

 

A proposta das oficinas é apresentar diferentes estratégias de 

autorregulação, com ênfase no estabelecimento de metas e na busca de 

suporte de social, aplicadas à prática de atividades físicas. Os conteúdos 

foram abordados levando em conta os três tipos de dimensão do 

conhecimento: declarativo, procedimental e condicional (ROSÁRIO, 

NÚNEZ E GONZÁLEZ-PIENDA, 2007). 

No decorrer deste documento serão apresentados os capítulos da 

história-ferramenta E Agora, Francisco? e os sete planos de oficinas 
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completos, que fazem parte do caderno de oficinas para o professor. Neste 

caderno é descrita toda a parte estrutural das oficinas e o detalhamento de 

todas as etapas e os procedimentos de ensino adotados, entre os quais: a 

temática de cada oficina, a duração, as competências a serem desenvolvidos, 

os conteúdos a serem discutidos e o detalhamento de todas as propostas de 

atividades. O Quadro 01, exibido logo abaixo explica detalhadamente o 

formato do produto educacional. 

 

Quadro 01: Estrutura do produto educacional composto pela história - ferramenta E agora, 

Francisco? e caderno de oficinas pedagógicas 

 

Oficina Objetivos Estratégia 

Autorregulatória 

Conteúdos 

1ª - O retorno 

aos estudos 
 Identificar os 

diferentes tipos de 

atividades físicas 

presentes no nosso 

cotidiano; 

 Compreender os 

benefícios 

fisiológicos e sociais 

proporcionados pela 

prática regular de 

atividades físicas para 

a saúde; 

 Analisar e propor 

alternativas para as 

situações-problema 

ilustradas na história-

ferramenta. 

   Modelação 

(constructo da TSC) 

 

 Tipos de atividade 

física; 

 Benefícios 

fisiológicos e sociais 

proporcionados pela 

atividade física. 

2ª-

Estabelecime

nto de metas 

 Estabelecer metas 

para a saúde para que 

possam ser atingidas 

através da prática de 

atividades físicas;  

 Conhecer as 

 Estabelecimento 

de Metas; 

 Autoavaliação 

 Recomendações da 

OMS voltadas para 

atividade física; 

 Jogos pré – 

desportivos; 
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principais 

recomendações da 

OMS6, quanto aos 

níveis de volume e 

intensidade de 

atividade física no 

cotidiano. 

3ª - O segredo 

é buscar ajuda 
 Compreender a 

importância do apoio 

social como 

elemento estratégico 

para alcance de 

metas; 

 Refletir sobre a 

utilização de mídias 

e diversas 

tecnologias como 

ferramentas de apoio 

social para a prática 

de atividades físicas; 

 Vivenciar 

diferentes dinâmicas 

de grupo voltadas 

para o 

desenvolvimento do 

suporte social; 

 Busca de  suporte 

social; 

 Estabelecimento 

de metas; 

 Planejamento de 

metas; 

 Gestão do tempo; 

 Autorecompensas 

 Mídias e 

tecnologias; 

 Atividades de 

expressão corporal; 

4ª – Em busca 

de apoio... 
 Vivenciar uma 

atividade coletiva de 

resolução de 

problemas propostas 

pelo professor; 

 Compreender a 

importância da 

comunicação e do 

apoio coletivo no 

trabalho de equipe 

para resolução de 

problemas; 

 Refletir acerca 

 Suporte Social.  Jogos cooperativos. 

                                                           
6 Organização Mundial de Saúde. 
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das variadas fontes 

de apoio social 

presentes no 

cotidiano. 

 

5ª - O apoio 

de Dona 

Maria 

 Estabelecer um 

planejamento de 

metas para o 

personagem 

Francisco que esteja 

relacionado à prática 

de atividades físicas; 

 Compreender o 

seu papel e a sua 

relação com os 

demais colegas para o 

cumprimento de 

metas coletivas. 

 Planejamento 

Estratégico; 

 Estabelecimento 

de metas; 

 Suporte Social. 

 

 Jogos 

cooperativos. 

6ª – A praça é 

nossa! 
 Analisar e 

discutir sobre a 

importância dos 

espaços de lazer e da 

infraestrutura 

oferecida através de 

equipamentos 

esportivos públicos 

de lazer no bairro e 

na cidade; 

 Compreender a 

importância da 

implementação de 

políticas públicas de 

incentivo à prática 

regular de atividades 

físicas como 

ferramenta de 

promoção da saúde 

individual e coletiva; 

 Experimentar 

diferentes exercícios 

físicos propostos na 

 Suporte Social.  Políticas públicas 

de lazer e atividade 

física; 

 Exercícios 

Físicos ao ar livre. 
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aula, interagindo 

com os demais 

colegas de turma; 

 

7ª e 8ª oficina 

– O final da 

história são 

vocês que 

decidem 

 Elaborar um 

capítulo final para a 

história, através da 

construção coletiva e 

colaborativa com os 

pares, acerca do 

dilema proposto na 

história; 

 Relatar a 

experiência coletiva 

acerca do processo 

de construção do 

capítulo final da 

história, 

 Suporte Social; 

 Planejamento 

Estratégico; 

 Expectativas de 

resultados; 

 Autoavaliação. 

 

----

----

----

----

---- 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 
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2. Referencial Teórico 

2.1 Autorregulação da aprendizagem: conceitos e modelos 

 

Nos últimos anos tem aumentado o número de pesquisas, no Brasil e 

no mundo, a respeito de como os alunos aprendem. A necessidade de 

compreender como os alunos desenvolvem e adquirem a aprendizagem 

impulsionou o estudo dos processos de autorregulação da aprendizagem 

(ROSÁRIO; POLYDORO, 2014).  

De acordo com Zimmerman (1986), a autorregulação da 

aprendizagem está relacionada à maneira pela qual os indivíduos atuam em 

níveis metacognitivos, comportamentais e motivacionais, nos seus processos 

de aprendizagem e na realização de atividades escolares. Para Polydoro e 

Azzi (2008, p.151), a autorregulação da aprendizagem é definida como “um 

mecanismo interno consciente e voluntário de controle, que governa o 

comportamento, os pensamentos e os sentimentos pessoais tendo como 

referências metas e padrões pessoais de conduta a partir dos quais se 

estabelece consequência para o mesmo [...]”. 

Na concepção de Rosário (2004, p.37) “é um processo ativo no qual 

os sujeitos estabelecem os objetivos que norteiam a sua aprendizagem, 

tentando monitorar, regular e controlar as suas cognições, motivação e 

comportamentos com o intuito de alcançá-los”. O mecanismo 

autorregulatório é baseado na teoria do determinismo recíproco. De acordo 

com esse modelo, os fatores pessoais (biológicos, afetivos e cognitivos), os 

padrões comportamentais e os fatores ambientais funcionam como 

determinantes interativos e criam um movimento de reciprocidade triádica 

(BANDURA, 1999; ROSÁRIO; POLYDORO, 2014). A explicação deste 
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conceito pode ser explicitada da seguinte maneira, de acordo com Rosário e 

Polydoro (2014, p.32): 

[...] as pessoas são percebidas desempenhando um papel ativo na 

organização, reflexão e autorregulação, e não como organismos 

reativos modelados unicamente pelas forças do ambiente ou 

conduzidos por impulsos internos escondidos. As pessoas são 

produtos e produtores dos seus ambientes e dos seus sistemas 

sociais. 

O processo de autorregulação está presente na maior parte dos 

indivíduos ao longo da vida e a sua complexidade de atuação pode variar de 

acordo com os diferentes repertórios comportamentais e das suas interações 

com o ambiente (POLYDORO; AZZI, 2008). Esse processo funciona por 

meio de um conjunto de três subfunções psicológicas, são elas: a auto-

observação, os processos de julgamento e a auto-reação.  

A subfunção auto-observação é importante, pois “fornecerá as 

informações necessárias que usaremos como guias, como referências em 

nossos processos de desempenho e julgamento sobre o comportamento em 

curso de cada situação” (POLYDORO; AZZI, 2008, p. 153). Ela permite que 

o indivíduo identifique o seu próprio comportamento, em diferentes 

amplitudes e dimensões do desempenho, além de identificar as motivações 

pelas quais ocorre e os seus resultados produzidos (POLYDORO; AZZI, 

2008). 

Na subfunção processo de julgamento, as ações e as informações são 

“avaliadas considerando o próprio comportamento, as circunstâncias em que 

ocorre, o valor atribuído à atividade, os padrões pessoais de referência e as 

normas sociais” (POLYDORO; AZZI, 2009, p.76). Essas ações podem ser 

julgadas como adequadas, inadequadas ou neutras, dependendo dos padrões 

pessoais de quem avalia. Esses padrões são desenvolvidos através das 
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relações de troca do indivíduo com o seu contexto social (POLYDORO; 

AZZI, 2008). 

A subfunção auto-reaçãorepresenta “um processo de mudança 

autodirigida no curso da ação com base em consequências 

autoadministradas” (POLYDORO; AZZI, 2009, p.76). Nessa etapa, os 

indivíduos que estabelecem metas, realizam o automonitoramento do 

desempenho e estipulam recompensas, geralmente atingem resultados 

superiores se comparados aos indivíduos que realizam todas essas etapas, 

porém, não estipulam os autoincentivos. Isso quer dizer que a 

autogratificação pode alterar positivamente o desempenho das pessoas, 

porque as motiva na elevação do esforço a ser empregado para obtenção de 

resultados satisfatórios (POLYDORO; AZZI, 2008). 

Em relação aos modelos de autorregulação, na presente pesquisa 

discutiremos apenas o modelo de Aprendizagem Autorregulada de 

Zimmerman (1998, 2000) e o modelo PLEA de Rosário (2004), pois eles 

fundamentaram o processo e a elaboração do caderno de oficinas e 

instrucional da história – ferramenta E agora, Francisco? 

A autorregulação da aprendizagem envolve a utilização seletiva de 

diferentes processos que devem ser adaptados pelos indivíduos, de maneira 

que sejam utilizados para alguma atividade específica. Para isso, é 

fundamental que ocorra o estabelecimento de metas individuais, a utilização 

de estratégias eficientes, o monitoramento do desempenho, a reestruturação 

do contexto social, compatibilizando-o com os objetivos estabelecidos, o 

gerenciamento de tempo, a autoavaliação dos métodos adotados e a 

reconstrução de novos métodos (ZIMMERMAN, 2002). 
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Na perspectiva sociocognitiva, foi desenvolvido um modelo que 

envolve uma sequência cíclica natural da aprendizagem, com a presença de 

três elementos previstos no modelo de autorregulação de Bandura, com o 

acréscimo de outras variáveis relacionadas à aprendizagem (ZIMMERMAN, 

2000; POLYDORO e AZZI, 2008). O modelo formulado pode ser verificado 

na figura 02. 

Zimmerman (1998, 2002) desenvolveu um modelo cíclico de 

aprendizagem autorregulada, sendo constituído por três fases: a) fase prévia 

(antes da tarefa); b) fase do controle volitivo (durante); c) fase da 

autorreflexão (depois da tarefa). Na fase prévia (inicial), os alunos analisam e 

avaliam a capacidade de realização da tarefa proposta, além de elaborarem o 

planejamento estratégico, indicando as estratégias necessárias para ter 

sucesso na tarefa e estabelecerem as metas e os objetivos a serem alcançados 

(PANADERO; ALONSO-TAPIA, 2014). 

A fase de controle volitivo é caracterizada pelos processos do 

autocontrole e do automonitoramento. O autocontrole refere-se à 

implementação de métodos ou estratégias que foram utilizadas na fase prévia, 

a autoinstrução, a focalização da atenção, as imagens mentais e as estratégias 

utilizadas para realização da tarefa (ZIMMERMAN, 2002). Segundo Silva e 

Pereira (2012), esse processo tem a função de dirigir a ação e controlar os 

fatores internos e externos, através da inibição ou alteração de sentimentos, 

cognições, comportamentos e influências do meio, que possam atuar 

negativamente na obtenção da meta desejada. 

O automonitoramento é um processo autorregulatório importante e 

possui a função de informar os avanços e/ou retrocessos, a partir de padrões 
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de referência estabelecidos para diferentes objetivos ou tarefas. (ROSÁRIO; 

POLYDORO, 2014; SHUNCK; ZIMMERMAN, 2008). Segundo Silva e 

Pereira (2012), ele permite realizar uma análise dos resultados obtidos e 

avaliar a necessidade de implementação de novas estratégias para alcançar o 

resultado desejado, através da detecção de discrepâncias, falhas ou 

dificuldades encontradas durante a ação executada. 

O segundo tipo de ação que favorece o automonitoramento é o 

autoregistro, que têm a função de codificar as ações realizadas durante o 

desempenho e constitui uma estratégia externa para auxiliar no processo de 

descoberta das circunstâncias em que as ações ocorreram. Ele pode ser 

realizado através de registros pessoais sobre o monitoramento e sobre o 

processo de reflexão da tarefa executada (SILVA; PEREIRA, 2012).  

Na fase da autorreflexão, os alunos julgam os seus trabalhos e 

formulam possíveis razões para os resultados de sucesso ou de fracasso 

alcançados, experimentando emoções positivas ou negativas (PANADERO; 

ALONSO-TAPIA, 2014). De acordo com Polydoro e Azzi (2009, p.82), 

“essa fase envolve o julgamento pessoal como a autoavaliação e as 

atribuições causais, e as reações ou autorreações, realizadas por meio de 

subprocessos de satisfação/insatisfação, reações adaptativas e defensivas”.  

O Modelo PLEA (Planejamento, Execução e Avaliação) de Rosário 

(2004), foi elaborado com base no modelo da aprendizagem autorregulada de 

Zimmerman (1998; 2000). O PLEA é um modelo cíclico intrafases, onde em 

cada fase há a sobreposição do movimento cíclico das três fases que 

compõem o modelo, conforme ilustrado na figura 02. Nesse modelo, o 

indivíduo efetua, em cada fase, o planejamento, a execução e a avaliação, 



21 

 

tornando o modelo do PLEA uma ferramenta autorregulatória mais 

processual (ROSÁRIO; POLYDORO, 2014). 

 

Figura 02: Modelo teórico PLEA 

 

Fonte: O autor, 2017, com base em Rosário, Núnez; González-Pienda (2007) 

A fase de planejamento (planificação) consiste no plano de realização 

da tarefa e na elaboração de um conjunto de estratégias de aprendizagem, a 

fim de atingir os objetivos estabelecidos. Ou seja, nessa fase, o indivíduo se 

desafia a pensar nos objetivos a serem alcançados e a preparar um 

planejamento que determine as ações que serão realizadas para atingir a meta 

definida.  
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A fase de execução refere-se à implementação de um conjunto 

organizado estratégias de aprendizagem, focalizadas na obtenção das metas. 

Para isso, se faz necessário acompanhar a eficácia das estratégias, por meio 

do controle e da automonitorização (POLYDORO; AZZI, 2009; ROSÁRIO; 

POLYDORO, 2014; LOURENÇO; ALMEIDA, 2016).  

A fase de avaliação consiste em julgar se as tarefas de aprendizagem 

estão ocorrendo conforme o planejado, verificando a associação entre o 

resultado alcançado e as metas estabelecidas. E, se necessário, redefinir 

estratégias para a realização da meta pretendida. Por se tratar de um modelo 

cíclico, os resultados desta fase interferem na fase de planejamento seguinte 

(POLYDORO; AZZI, 2009; ROSÁRIO; POLYDORO, 2014).  

Nesse processo cíclico autorregulatório, cada uma das fases e das 

atividades são planificadas, executadas e avaliadas. Esse modelo fortalece o 

sistema autorregulatório, proporcionando uma experimentação totalizada em 

qualquer fase (ROSÁRIO; TRIGO & GUIMARÃES, 2003). 

 

2.2 Teoria social cognitiva: aplicação à saúde 

 

Segundo Bandura (1997, 2004), a maioria dos modelos que analisam 

os comportamentos de saúde não informa de que maneira os hábitos de saúde 

podem ser modificados. Em contrapartida, a TSC é uma ferramenta que 

promove a informação, a capacitação, a orientação e a motivação das 

pessoas,  na  ampliação dos seus hábitos saudáveis e na modificação de 

hábitos prejudiciais à saúde. A TSC possui uma estrutura causal 

diversificada, com atuação conjunta das crenças de autoeficácia com o 
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estabelecimento de metas, as expectativas de resultados e outros elementos 

que interferem na regulação da motivação e do bem-estar (BANDURA, 

1998).  

A vida saudável e a autorregulação dos comportamentos de saúde não 

são determinados apenas pela maneira na qual os indivíduos lidam com a sua 

própria saúde, mas sim pelo resultado da interação dos hábitos pessoais e dos 

determinantes socioestruturais. A qualidade da saúde do indivíduo depende 

da triangulação de fatores comportamentais, socioestruturais e econômicos e 

não apenas da modificação de hábitos de saúde dos indivíduos (BANDURA, 

1998, 2004).   

O desconhecimento dos hábitos negativos que podem gerar problemas 

de saúde é um dos principais motivos pelos quais as pessoas não modificam 

estes hábitos, sendo necessária uma autoavaliação para identificação dos 

hábitos inadequados, para que, a pessoa seja capaz de elaborar estratégias 

para modificação dos mesmos.  Além disso, é recomendada a aquisição de 

conhecimentos a respeito desses hábitos prejudiciais e a adição de elementos 

que contribuam na construção de novos hábitos de estilos de vida. Ou seja, a 

aquisição de conhecimentos acerca dos hábitos que fazem bem a saúde é 

fundamental para que ocorra uma mudança de comportamento nos indivíduos 

(BANDURA, 1998). 

A TSC especifica um conjunto central de determinantes, por meio da 

explicação dos seus mecanismos de atuação e de que maneira esse 

conhecimento pode ser transformado em práticas saudáveis. Segundo 

Bandura (2004), a escola é o local ideal para a promoção da saúde e de 

hábitos saudáveis, dentre eles a prática de atividade física. Para isso, ele 
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recomenda que os programas de promoção da saúde voltados para crianças e 

adoldescentes sejam desenvolvidos a partir de quatro características: I. 

fornecer informações à respeito dos riscos e dos benefícios em adotar um 

estilo de vida saudável; II. desenvolver habilidades sociais e de autocuidado 

para aplicá-los no seu cotidiano; III. desenvolver crenças de autoeficácia para 

o controle e a superação dos fatores impeditivos que venham a surgir; IV. 

selecionar e buscar suporte social para alcançar as mudanças planejadas. 

Além disso, é necessária a utilização de abordagens inovadoras e 

desafiadoras, por meio de programas de saúde que tenham a participação das 

famílias e da comunidade. Estes tipos de programas poderão gerar resultados 

mais positivos na promoção da saúde e de hábitos saudáveis, comparado aos 

programas em que as escolas desenvolvem sozinhas (BANDURA, 2004). 

É preciso destacar que a autorregulação do comportamento não é 

apenas um assunto pessoal, mas sim multifatorial. Pois, muitos fatores que 

interferem negativamente no desenvolvimento de uma vida saudável estão 

presentes na estruturação socioeconômica dos sistemas de saúde 

(BANDURA, 2004). Sendo assim, as intervenções que objetivam o 

desenvolvimento de hábitos saudáveis devem estar relacionadas ao conjunto 

de determinantes ligados a estes hábitos, como o acesso adequado ao sistema 

de saúde, a moradia adequada, o saneamento básico e o acesso ao lazer. 

Outro constructo importante diz respeito às crenças de autoeficácia, 

ou seja, as percepções que os indivíduos possuem acerca das suas próprias 

capacidades e potenciais para atingir determinados resultados, metas ou 

objetivos, em domínios específicos. Essas crenças de competência pessoal 

explicam a motivação humana, o bem-estar e as realizações pessoais, ou seja, 
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no que os indivíduos acreditam que sejam capazes de almejar, realizar e 

construir (OLAZ; PAJARES, 2008). 

 A autoeficácia é um dos determinantes que pode interferir no 

comportamento de saúde, pois os seus diferentes níveis influenciam na 

motivação pessoal, seja por ação direta ou através da influência de outras 

determinantes. As crenças de autoeficácia estão diretamente associadas às 

expectativas de resultados das pessoas. As pessoas com crenças de 

autoeficácia elevadas tendem a estabelecer de metas e objetivos mais 

desafiadores, desenvolvem um grande empenho para atingi-las e buscam a 

superação dos obstáculos através de esforço contínuo e da autogestão. Já as 

pessas com baixa autoeficácia, geralmente visualizam os obstáculos como 

algo difícil de serem superados e acabam gerando expectativas negativas de 

resultado (BANDURA, 2004). 

 As crenças de autoeficácia sofrem influências de quatro fontes 

principais, segundo Pajares e Olaz (2008): I)  experiências  diretas;  II)  

experiências  vicárias;  III)  persuasão  social;  IV)  estados somáticos e 

emocionais. No quadro 02, é apresentada a definição conceitual de cada fonte 

e alguns exemplos ilustrativos que foram selecionados da história-ferramenta 

E agora, Francisco? 
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Quadro 02: Principais fontes de crenças de autoeficácia no âmbito da saúde 

 

Fontes de 

autoeficácia 
Descrição/exemplo 

Experiências 

Diretas 

 É considerada a fonte mais influente e está relacionada a 

interpretação, pelos próprios indivíduos, do contexto, dos resultados, 

de seus comportamentos anteriores, e a construção de expectativas e 

crenças de realização referentes a tarefas ou atividades similares;  

 Exemplo: Francisco está disposto a voltar a fazer musculação, 

porém não sabe se irá conseguir por conta de falta de tempo. 

Experiências 

Vicárias 

 É aprendizagem oriunda da observação de outros modelos 

realizando alguma atividade ou tarefa; 

 Exemplo: Francisco ficou feliz e motivado ao saber que o seu 

colega Paulinho começou a fazer atividade física. 

Persuasão Social 

 São informações, julgamentos verbais ou feedbacks (positivos 

ou negativos) oferecidos por pessoas, referentes à capacidade de 

execução ou comportamento desejado; 

 Exemplo: Dona Maria forneceu várias dicas e estratégias para 

que Francisco conseguisse fazer atividade física. 

Estados Somáticos 

e Emocionais 

 Um conjunto de reações fisiológicas (dor, fadiga, medo) que 

fornecem informações sobre as suas crenças de autoeficácia e que  

estão relacionados ao autojulgamento em relação as tarefas; 

 Exemplo: Francisco sentiu-se bem e relaxado após a prática de 

atividade física na aula de Educação Física. 

Fonte: O autor, 2018, baseado em Gouvêa (2017), Pajares e Olaz (2008) e a partir da 

história-ferramenta E agora, Francisco? 
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3. História – Ferramenta: E agora, Francisco? 

 

 Os personagens desta história fazem parte de uma mesma turma do 

Ensino Fundamental da Educação de Jovens e Adultos. Eles irão interagir 

conosco ao longo das próximas aulas. Essa é uma história fictícia, mas que de 

certa forma, ilustra a realidade de um adulto trabalhador e o seu desejo em 

tornar-se uma pessoa mais ativa fisicamente. Os principais personagens desta 

história são: 

Francisco: ele possui 41 anos de idade e está retornando aos estudos, após 20 

anos. Seu objetivo é terminar o Ensino Médio e fazer graduação em 

Engenharia Mecânica. Ele é casado, possui um casal de filhos e trabalha 

como mecânico de automóveis no Centro da cidade do Rio de Janeiro. Ele 

acorda às 4h30min todos os dias, vai de trem para o trabalho e costuma 

dormir às 23h. Seu horário de trabalho é das 7h às 16h, de segunda à sexta, e 

aos sábados, das 8h às 12h. Durante a semana chegar em casa às 17h30min e 

tomar um banho relaxante antes de ir à escola. O tempo de deslocamento da 

sua casa para a escola é de 10 minutos, caminhando lentamente.  

Francisco engordou 12kg nos últimos seis meses, devido ao estresse, 

alimentação desregulada e a falta de exercícios físicos. Foi ao médico 

recentemente e descobriu que está com hipertensão arterial e pré-diabetes. A 

recomendação médica foi o uso de medicamentos, a melhoria da alimentação 

e a prática de atividades físicas. Aos finais de semana seu lazer é ir à praia e 

realizar atividades culturais com a família, além de visitar outros familiares. 
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Paulinho: ele tem 17 anos de idade e foi transferido do período diurno para o 

noturno. Ele é tímido e não possui muitos amigos. Dorme muito tarde todos 

os dias, por volta das 1h da madrugada, e acorda às 11h da manhã. Ao 

acordar não toma café da manhã e costuma almoçar por volta das 13h. Após 

almoçar, fica praticamente o período da tarde todo mexendo no celular, 

navegando pelo Facebook e conversando nos diversos grupos do WhatsApp 

que ele participa. 

Ás 18h30min ele vai para a escola e retorna às 21h30. Ao chegar em 

casa ele volta a mexer no celular até que o sono apareça. Ele tem reclamado 

muito de cansaço e falta de vontade de fazer qualquer atividade. Caminhar 

até a escola tem sido um sofrimento para ele, pois leva 20 minutos por dia 

para ir e 20 minutos para voltar. Essa caminhada é a única atividade física 

que ele realiza no seu dia a dia, pois desde que começou a estudar à noite ele 

deixou de jogar futebol com seus amigos da antiga escola. 

 

Dona Maria: fez 63 anos de idade, viúva, possui três filhos e seis netos. 

Aposentada, mas ainda trabalha produzindo doces e salgadinhos por 

encomenda. Voltou a estudar há 5 anos, com o objetivo de aprender a ler e 

escrever, tendo em vista que não teve esta oportunidade na infância, pois 

precisou trabalhar para ajudar sua família. Ela reside com sua filha mais nova 

e um casal de netos.  

Sua rotina começa às 7h da manhã caminhando até a Vila Olímpica 

para fazer a sua aula de hidroginástica, e retorna para sua casa por volta das 

9h30, Logo em seguida, começa a trabalhar na produção das encomendas e 

nas atividades domésticas até o fim da tarde. No período noturno ela vai para 
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a escola. Dona Maria relata que não praticava atividades físicas, e que isso 

mudou desde que recebeu o diagnóstico de hipertensão e diabetes há cinco 

anos. Ela começou a praticar cinco dias por semana, caminhada e 

hidroginástica. 

João: ele é o professor de Educação Física da escola há 7 anos. Além de 

trabalhar em escolas ele também atua em programas de atividade física em 

condomínios e em academias de ginástica da cidade do Rio de Janeiro. Ele 

possui 38 anos, e faz musculação, futebol e costuma fazer trilhas ecológicas 

aos finais de semana.  

 

A história é dividida em vários capítulos que serão apresentados logo abaixo: 

 

Capítulo 1 - O retorno aos estudos 

 

Olá, quem fala é o Francisco! Após 20 anos estou retornando aos 

estudos. Estou muito empolgado, apesar do cansaço por ter que trabalhar e 

estudar. Tenho um grande objetivo na minha vida e irei correr atrás para 

alcançá-lo. 

Hoje foi o meu primeiro dia de aula na escola. A nossa turma é bem 

diferente, tem aluno de todos os tipos: adolescentes, idosos, adultos e jovens. 

A primeira impressão foi maravilhosa e acredito que aprenderemos bastante 

com todas estas diferenças.  

As duas aulas de hoje foram Artes e Educação Física.  Confesso para 

vocês que fiquei com medo da aula de Educação Física, pois eu achava que 

teria que correr e me esforçar bastante, mas foi bem legal. O professor João 
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explicou como seria o seu trabalho com a turma e fez algumas dinâmicas de 

grupo bem bacanas. 

Ele explicou o conteúdo que abordará na disciplina, que será 

Atividade Física e Saúde. A turma toda ficou com várias dúvidas, mas ele 

acalmou o ânimo de todos dizendo que seria uma experiência bacana para a 

turma e que conseguiríamos participar de todas as aulas práticas propostas 

por ele. Eu fiquei bastante empolgado, pois sempre gostei de praticar 

atividades físicas e estou com uma vontade imensa de voltar a praticar.  

Adorei as aulas de hoje, acho que começou bem! Estou motivado e 

tive uma boa impressão da escola e da minha turma. Já consegui conversar 

com algumas pessoas hoje. O Paulinho, que é um adolescente muito gente 

boa e possui a idade do meu filho e a Dona Maria, que é uma senhora muito 

bacana e uma ótima pessoa para conversar coisas da vida. 

Já temos trabalho para a próxima aula.  

O professor João pediu que pesquisássemos sobre os diversos 

benefícios que as atividades físicas proporcionam para nós. Vocês poderiam 

me ajudar nesta questão? 

 

Capítulo 2 - Precisamos de Metas 

 

Segunda semana de aula e confesso que já estou sentindo o cansaço, 

mas acredito que daqui a pouco o meu corpo irá se adaptar ao meu novo 

ritmo de trabalho e estudo. 

Apesar disso estou animado, pois hoje será aula de Educação Física e 

estou curioso para conhecer mais a aula do professor João. Parece que o 
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pessoal também está empolgado, porque todo mundo chegou no horário e 

vieram com roupas apropriadas para atividade física, seguindo as orientações 

dadas pelo professor na última aula. 

O professor João, assim que chegou já entrou na sala dizendo: 

--- Estão preparados para a aula de hoje? Conseguiram fazer a atividade de 

pesquisa que passei para vocês na última aula? 

A metade da turma disse que conseguiu pesquisar sobre o assunto que ele 

tinha solicitado. O professor João disse:  

--- Quem bom que conseguiram pesquisar, pois essas informações irão 

auxiliar no estabelecimento de metas para vocês. 

A turma toda perguntou:  

--- Metas, como assim professor? O que é isso? 

Confesso para vocês que eu também fiquei curioso, em tentar 

entender como isso funciona. Logo em seguida, o professor iniciou a aula 

com diversas atividades legais que fizeram com que eu entendesse o conceito 

de Metas. Ele também explicou quais eram as recomendações da 

Organização Mundial de Saúde – também conhecida como OMS – para 

atividades físicas: pessoas com idade entre 05 e 17 anos deveriam fazer 60 

minutos de atividade física por dia; já pessoas com idade entre 18 e 64 anos 

deveriam fazer 150 minutos de atividade física ao longo da semana. 

Achei interessante, pois eu não sabia que era importante estabelecer 

metas para a nossa saúde ou para praticar atividade física. Além disso, eu não 

sabia destas recomendações de tempo e nível de esforço recomendado para 

atividade física. Deve ter sido por isso, que eu nunca consegui dar 

continuidade à atividade física que eu começava a fazer. 
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No final da aula, o professor pediu que fizéssemos um trabalho em 

grupo para a próxima aula. Irei fazer com o Paulinho e a Dona Maria. O 

objetivo do trabalho é que cada integrante do grupo estabeleça uma meta de 

atividade física e três estratégias para atingir esta meta.  

Como este trabalho poderia ser realizado? Você poderia ajudar um 

dos integrantes do grupo? 

 

 

Capítulo 3 - O segredo é buscar ajuda 

 

O último trabalho que o professor João passou mobilizou bastante a 

turma. Todos os alunos traçaram suas metas e seguiram as orientações da 

OMS. Hoje, cada grupo terá que apresentar o seu trabalho. Escolhemos ser o 

último grupo da apresentação. O primeiro grupo não teve muitas dificuldades 

na elaboração, acho que porque quase todos os integrantes deste grupo, já 

estão acostumados a fazer atividade física.  

O nosso grupo teve dificuldades e sinalizamos isso para o professor 

João.Eu por exemplo, coloquei como meta: começar a fazer atividade física, 

3 vezes na semana e 50 minutos por dia.  Eu gostaria de voltar a fazer 

musculação, mas não sei se irei conseguir. Estou tendo muitas dificuldades, 

estou com meu horário apertado com trabalho, estudo e família. O professor 

João veio conversar comigo e me disse: 

--- Francisco, eu sei que a sua rotina é muito cansativa, mas saiba que estou 

disposto a te ajudar a alcançar a sua meta. Pode contar comigo, qualquer 

dúvida me pergunte. 
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Fiquei feliz em saber que posso contar com a ajuda do professor, mas 

mesmo assim ainda penso em como organizar o meu tempo para fazer 

atividade física. O tema da aula de hoje foi sobre Suporte Social, você já 

ouviu falar disso? 

Eu nunca tinha ouvido, mas pelo que consegui entender é algo 

relacionado pedirmos ou buscarmos ajuda com pessoas que estão ao nosso 

redor, sejam amigos, familiares, professores.  

Mas, pensando bem este suporte social pode ser muito útil para fazer 

atividade física. E outra coisa, pedir ou oferecer ajuda para a nossa rede de 

amigos e conhecidos não faz mal e pode ser uma estratégia interessante para 

conseguirmos atingir os nossos objetivos ou ajudar o próximo a atingir os 

objetivos dele. 

O professor João sugeriu que criássemos um grupo de Whats app, 

para ser um canal de apoio e incentivo entre todos nós. Segundo ele, essa 

experiência deu super certo com a turma da outra escola que ele trabalha. Eu 

topei participar deste grupo, vamos ver o que irá acontecer. 

Agora, você e o professor João irão tentar ajudar o Francisco a atingir 

a sua meta de atividade física. De que maneira o suporte social poderia ajudá-

lo? Descreva dois exemplos. 
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Capítulo 4 - Em busca de apoio... 

 

Estou gostando das aulas de Educação Física, pois estou aprendendo a 

planejar coisas que pretendia fazer e a compreender o meu estilo de 

vida.Minha esposa tem conversado muito comigo, ela está preocupada com o 

meu cansaço e o meu estresse.  

A minha pressão arterial tem oscilado muito, mesmo tomando os 

medicamentos. Eu preciso perder peso e reduzir meu estresse urgentemente. 

O médico me alertou sobre isso na minha última consulta.  

A minha esposa irá começar a caminhar na próxima semana e me 

perguntou se eu não estava disposto a acompanhá-la. Eu disse que sim, mas 

só poderia no horário que eu retornasse do trabalho, por volta de 17h30min.  

A minha esposa Socorro, me alertou que neste horário não poderia, 

pois precisará buscar o menino que ela toma conta na escola e ficar com ele 

até as 18h30min. De qualquer maneira, mesmo não podendo ir com ela, eu 

fiquei feliz em saber que ela está interessada e bastante motivada para 

praticar caminhada. 

Só sei de uma coisa, quando eu chegar na escola irei conversar com o 

professor João, pois ele tinha dito que iria me ajudar. 

--- Olá professor, tudo bem? Tô precisando daquela ajuda que o senhor falou 

que poderia me oferecer. Teria como?  

E ele respondeu: 

--- Claro Francisco, não me esqueci de você e nem do Paulinho. Hoje mais 

cedo eu conversei com ele, pois ele está com idéias bem interessantes, que 

poderão ajudar você e o restante da turma. Ele me enviou uma mensagem no 



35 

 

Whats App e sugeriu a criação de um grupo de caminhada aos domingos. 

Inclusive ele já encontrou vários locais bacanas para realização de atividades 

físicas nas proximidades da nossa escola. No final da aula apresentarei essa 

proposta para a turma e conversaremos sobre as estratégias que a turma vem 

encontrando para cumprir as metas estabelecidas para atividade física. 

Após conversar com o professor João fiquei curioso e fui falar com o 

Paulinho. Ele me disse que a namorada dele anda de skate e bicicleta, e que 

ela está incentivando ele a praticar atividades físicas. Parece que ela tem sido 

fundamental na mudança de comportamento dele, que vivia praticamente o 

dia todo no celular e hoje tem feito exercícios físicos praticamente todos os 

dias da semana. 

Após este bate papo com o Paulinho, percebi ainda mais a 

importância que as pessoas que estão ao nosso redor possuem para as nossas 

vidas. Pedi que ele me incluísse no grupo da caminhada. Vamos ver se essa 

caminhada coletiva irá firmar, pois tem tudo para ser animado e poderei até 

levar minha esposa. 

 

Capítulo 5 - O apoio de Dona Maria 

 

Já passou praticamente um mês e eu ainda não consegui cumprir a 

minha meta. Hoje acordei meio para baixo, estou acompanhando o grupo da 

nossa turma pelo celular e estou vendo todos meus colegas postando fotos e 

comentários de que estão avançando nas suas metas, e eu ainda não consegui 

me planejar.  
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Um grupo está jogando vôlei as terças e quintas pela manhã, e outro 

grupo está fazendo ginástica na praça as segundas, quartas e sextas de manhã 

também. Não sinto inveja deles, mas sinto uma angústia de não conseguir sair 

do lugar e de não ter tempo disponível, mas pensando bem, pelo menos estou 

conseguindo realizar a caminhada em grupo aos domingos. Menos mal, né? 

Cheguei na escola e sentei ao lado da Dona Maria e ela me perguntou:  

--- O que houve Francisco? Hoje você está triste, né? Posso te ajudar? 

Sim, preciso de ajuda. Hoje não estou muito bem. A senhora sabe que além 

de estudar eu trabalhado muito, e venho lutando diariamente pelo sustento da 

minha família, mas também me preocupo com o meu bem-estar e minha 

saúde. Estou querendo voltar a me exercitar, mas não estou encontrando 

alternativa. Sei que a senhora é bem dedicada aos exercícios e já acrescentou 

isso na sua rotina. A senhora poderia me dar algumas dicas? 

Dona Maria responde: 

--- Claro Francisco. O mais importante é que você tem o desejo de fazer 

atividade física, isso é fundamental, o restante é só pensar um pouquinho. 

Você já pensou na sua disponibilidade de tempo para fazer atividades físicas? 

Ou em fazer durante o seu trajeto para o trabalho? Por exemplo: você poderia 

ir caminhando ou de bicicleta da sua casa para a estação do trem? 

Já pensei sim, mas tenho medo da violência e do trânsito.  

E Dona Maria continua: 

--- Entendo! Outra possibilidade seria você fazer algum exercício próximo da 

nossa escola, têm uma praça lá perto que fica bem movimentada, inclusive o 

professor João marcou a nossa próxima aula lá. 

Muito obrigado pelas dicas, Maria! Irei pensar nessas ideias e me organizar.  
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E você, leitor, poderia me oferecer mais algumas dicas para que eu consiga 

finalizar o meu planejamento? 

 

Capítulo 6 - A praça é nossa! 

Hoje será o dia da aula externa do professor João, na praça Sete 

Anões. O pessoal do grupo do Whatts app já está animado desde cedo. Todo 

mundo já separou a garrafa de água e as roupas para fazer a aula.  

A turma se reuniu na quadra da escola e caminhou por 10 minutos até 

a praça. Ao chegar à praça fui logo observando o seu espaço físico e percebi 

que tinha uma pista para caminhada, duas quadras grandes e alguns aparelhos 

de ginástica.  

A aula começou com uma sessão de alongamentos em círculo, e em 

seguida o professor João pediu que a gente se dividisse em grupos de 4 ou 5 

pessoas, para que realizássemos um rodízio das atividades. Fizemos 

caminhada, ginástica com aparelhos e exercícios com o próprio peso 

corporal. O professor João deu várias dicas de exercícios bacanas, que 

poderíamos fazer na nossa própria casa e sugeriu que utilizássemos mais 

desses espaços públicos de lazer. Além disso, pediu que a gente organizasse 

uma mobilização na comunidade para solicitação de investimento público e 

melhoria da praça. Também sugeriu que lutássemos pela oferta de mais 

espaços de lazer na nossa cidade.  

Ao final da aula o professor sugeriu a realização de uma trilha 

ecológica no Parque Municipal da cidade, no próximo domingo. A maior 

parte da turma topou o desafio e eu também. Já chamei a minha esposa. Os 

colegas da turma também irão levar alguns familiares. Acho que vai ser 
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bacana. Estou feliz porque aos domingos estou participando da caminhada 

com o pessoal da turma e agora têm a oportunidade de fazer esta trilha. 

Agora, eu preciso organizar as minhas atividades para o meio de semana. 

 

Capítulo 7 – Construção do capítulo final da história 

 

E agora leitor(a)? 

Francisco está passando por um dilema. Quer praticar atividades físicas 

regularmente, mas têm enfrentado vários obstáculos que estão impedindo que 

ele realize o seu objetivo. Crie um desfecho para esta história, planejando e 

executando uma meta para que ele consiga realizar atividade física por pelo 

menos duas vezes no meio de semana. 

Você será responsável por escrever o final desta história. Utilize sua 

criatividade e ajude Francisco a cumprir sua meta. 

 

Capítulo Final (versão 1) – O recomeço de Francisco7 

Um belo dia Francisco chegou à casa da Dona Maria para conversar e 

a surpreendeu com uma notícia esplêndida. Ele a informou que largou o 

antigo emprego e conseguiu uma vaga em um emprego melhor, que a partir 

de agora ele teria mais tempo livre, o que o permitiria a praticar atividades 

físicas.Com isso, Dona Maria decidiu pedir ajuda profissional do professor 

João, sendo assim ela optou por enviar mensagens por Whattsapp. 

Dona Maria: Olá professor, você poderia me oferecer um minutinho da sua 

                                                           
7 Versão elaborada pelos participantes P5, P6 e P10. 
Foram feitos pequenos ajustes na ortografia e gramática para facilitar a leitura. 
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atenção? 

Professor João: Olá Dona Maria, tenho sim pode falar. 

Dona Maria: Então professor, o Francisco está querendo praticar atividade 

física, então pensei em falar com o senhor para ajudá-lo a montar um grupo. 

Professor João: Entendo, achei muito boa a sua atitude de ajudá-lo e irei 

ajudá-la no que você precisar, pode fazer o grupo e adicionar o pessoal? 

Dona Maria: Posso sim, professor. 

Grupo criado 

Dona Maria adicionou Professor João 

Dona Maria adicionou Francisco 

Dona Maria adicionou Paulinho 

Dona Maria: Olá pessoal, montei este grupo com o intuito de cada um de nós 

ajudarmos uns aos outros a praticar atividade física com a orientação do 

professor João. 

Paulinho: Ok pode contar comigo. 

Professor João: Todos de acordo? 

Francisco: Sim, professor. 

Professor João: Tudo certo então, pessoal. 



40 

 

Paulinho: professor que tal nós irmos à pracinha perto da escola para fazer 

isso ai? 

Professor João: Sim, podemos marcar um dia para isso. Podemos fazer 

atividade física neste sábado lá na praça como experiência, se depois vocês 

quiserem continuar podemos combinar melhor para todos irem no sábado às 

11h. 

Paulinho: Eu topo. 

Dona Maria: Tudo bem. 

Francisco: Fechado 

Professor João: Combinado então, até sábado. 

 

Capítulo Final (versão 2) – Francisco e o seu dilema com o tempo8 

Francisco acabou de chegar bem cansado em casa e sua esposa o 

chamou para conversar e disse: “Conversei com os seus amigos e nós 

resolvemos te ajudar a fazer exercícios por pelo menos três vezes na semana 

e te ajudar a ter mais tempo para isso”. 

Uma das ajudas veio de Paulinho, que resolveu acordar mais cedo e 

incentivar que o Francisco faça caminhada com ele. Parece que isso surtiu 

efeito, pois Francisco está dormindo mais cedo e está fazendo exercícios 

                                                           
8 Versão elaborada pelos participantes P4, P8 e P12. 
Foram feitos pequenos ajustes na ortografia e gramática para facilitar a leitura. 
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junto com Paulinho três vezes na semana. 

O professor João ficou de ajudá-lo todos os dias no horário do 

almoço, através de dicas e sugestões de estratégias para que ele consiga fazer 

atividade física. 

A Dona Maria, além de ajudar o Francisco com conselhos e 

exercícios, também resolveu chamá-lo para trabalhar com ela, das 07h às 

15h. Com este horário ele terá mais tempo para cuidar da sua saúde e para se 

divertir com a sua família. 

Capítulo Final (versão 3) – Um plano para o Francisco9 

A história começa com uma ligação telefônica. 

Dona Maria: Alô! Olá como vocês estão? 

Socorro: Não estamos bem. 

Dona Maria: O que aconteceu? Vocês estão sumidos! 

Socorro :Não sabe? Francisco anda muito doente, estou indo com ele no 

hospital todos os dias. 

Dona Maria: Nossa! Não estou sabendo nada, a última vez que consegui falar 

com ele, percebi que ele estava pra baixo porque estava desempregado. 

Socorro: Sim! Ele adoeceu logo após o acontecido e agora não quer fazer 

                                                           
9 Versão elaborada pelos participantes P3, P7 e P9. 
Foram feitos pequenos ajustes na ortografia e gramática para facilitar a leitura. 
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mais nada. 

Dona Maria: O Paulinho montou um grupo de futebol para pessoas da nossa 

idade na escola e anda perguntando muito por Francisco. 

Socorro: Preciso do incentivo de todos, já estou perdendo as forças para 

ajudá-lo, até porque estou sozinha. 

Dona Maria: Se me permitir quero reunir a turma para fazer uma visita à ele.  

Socorro: Sinta-se em casa. 

No dia seguinte... 

Dona Maria: Oi turma, estou tão triste. 

Professor João, Paulinho e demais alunos: O que houve? 

Dona Maria: Eu liguei para o Francisco,que me informou estar se sentindo 

muito mal, por conta de estar desempregado. 

Paulinho: Ele está sumido mesmo, logo estranhei. 

Dona Maria: Não está nada bem. Socorro me disse que está indo ao hospital 

todos os dias pensei em fazermos uma visita. 

Professor João: Ótima idéia! Estou dentro. 

Paulinho: Eu também. 

Dona Maria: Ok, amanhã faremos uma visita ao Francisco.  
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Dia seguinte na casa de Francisco... 

Francisco: Oi pessoal, saudades de vocês, o que traz vocês aqui? 

Dona Maria: Olá meu amigo viemos te ver, o que está acontecendo? Em que 

podemos te ajudar? 

Francisco: Não tenho vontade de fazer nada minha amiga, a vida está chata e 

muito difícil. 

Socorro: Meu amor, eles vieram para te ajudar. 

Francisco: Como eles poderão me ajudar? 

Socorro: Eles irão reunir a turma para praticarem atividade física juntos, 

falaram que irão jogar futebol. 

Paulinho: Vamos Francisco. 

Dona Maria: Vamos Francisco. 

Em seguida, todos seguem em direção a praça para jogar futebol. 

Francisco: Dona Maria, eu estou muito cansado e com falta de ar. Ajude-me, 

teria como pegar água para que eu possa tomar? Eu estou com sede e muita 

falta de ar. 

Dona Maria: Pessoal, o Francisco disse que está muito cansado e com falta de 

ar.  
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No dia seguinte... 

Dona Maria: Olá Francisco, como está? 

Francisco: Passei muito mal ontem no futebol. 

Dona Maria: Eu sei que você estava muito mal, você precisa emagrecer um 

pouco. 

Francisco: Eu sei, mas não tenho força de vontade.  

No dia seguinte, na sala de aula... 

Dona Maria: Olá turma, já sei que o Francisco precisa e vamos ajudar ele? 

Que tal a gente fazer os exercícios com ele? 

Socorro: Vamos Francisco? 

Francisco: Amigos, a caminhada que vocês me sugeriram fazer está me 

fazendo emagrecer e muito bem para a minha saúde. 

 

Capítulo Final (versão 4) – A união faz a força!10 

 

A história de inicia com uma mensagem de whatsapp... 

Sandra (esposa de Francisco): Olá Paulinho, hoje eu estou feliz, pois o 

Francisco terá uma surpresa na escola. Você já está na escola né? Tem outros 
                                                           
10 Versão elaborada pelos participantes P1, P2, P11 e P14. 
Foram feitos pequenos ajustes na ortografia e gramática para facilitar a leitura. 
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alunos ai? 

Paulinho: Só tem eu e o Francisco. 

Sandra: Ah ta, eu pensei que estava atrasada. E você irá à praça fazer 

atividade física com o Francisco? 

Paulinho: Eu tinha até esquecido, foi bom você me lembrar. Eu estou indo 

para lá agora. 

Sandra: Calma ai, Paulinho 

Paulinho: O que? 

Sandra: Você se esqueceu que eu tinha te pedido para chamar o Francisco? 

Paulinho: É que às vezes eu sou um pouco distraído, só um minuto que estou 

indo lá. 

Minutos depois, Sandra chega na escola... 

Sandra: Oi amor, tudo bem? 

Francisco: Estou bem sim, o que você veio fazer aqui na escola? Aconteceu 

alguma coisa? 

Sandra: Não amor, eu vim aqui te buscar. 

Francisco: Para que? 

Sandra: Vamos ali. 
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Francisco: Por que está todo mundo da minha sala aqui? Eu tomei até um 

susto, o que está acontecendo?  

Sandra: Eu pegue o zap do seu professor quando você estava dormindo, ai 

conversei com ele sobre você. Ele me falou que tinha montado um grupo de 

whatsapp e que todos estavam indo fazer atividade física, menos você. Olha 

só Francisco! Eu, ele e a turma resolvemos te ajudar de uma maneira que 

você não tenha mais desculpas para não ir. 

Francisco: Gente, simplesmente eu não tenho tempo de praticar nenhuma 

atividade física, pois os meus horários não batem. Aí,  eu não consigo me 

exercitar com vocês.  

Professor João: Francisco, nós já temos uma solução para isso. Já que você 

trabalha muito e não tem tempo para praticar atividade física com a gente. A 

partir de hoje, após as aulas iremos nos reunir todas as noites em frente a 

escola e depois faremos uma caminhada até a praça dos Sete Anões e lá 

faremos ginástica nos aparelhos. Gostou da idéia? 

Francisco: Gente! Adorei a idéia e agradeço à todos por se reunirem para me 

ajudar. 

Dona Maria: Nós estamos fazendo isso porque gostamos muito de você, por 

você ser um aluno exemplar, por você nunca desistir dos seus sonhos, por ter 

determinação e ainda chega em casa e tem disposição para freqüentar a 

escola. Muitos aqui não trabalham tantas horas quanto você e a sua 

determinação fará com que você atinja o seu sonho de cursar Engenharia 

Mecânica. Pode ter certeza que a partir de hoje você será uma pessoa com 
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mais disposição para tudo. 

Francisco: Obrigado por tantas palavras bonitas. Mas como eu irei fazer 

atividade física se eu não trouxe nem tênis e nem roupa para malhar? 

Sandra: Amor, eu pensei em tudo e trouxe sua roupa. Vá ali naquele bar e 

peça para trocar de roupa no banheiro. 

Francisco: Obrigado amor, realmente você pensa em tudo mesmo. 

Minutos depois Francisco sai do banheiro arrumado e animado para se 

exercitar... 

Professor João: Pessoal, agora vamos parar de conversar e vamos fazer 

atividade física. Iremos começar fazendo exercícios de alongamentos. Em 

seguida, faremos ginástica nos aparelhos e cada um irá tentar fazer trinta 

repetições, quem não conseguir este número poderá fazer até a quantidade 

que conseguir. 

Minutos depois... 

Professor João: Gente! Agora vamos beber água e depois quem quiser pode ir 

para casa. Estou liberando vocês. E ai Francisco, o que você achou? 

Francisco: Eu gostei muito. Eu pensava que não iria conseguir, mas cansei 

pouco e valeu muito a pena. Obrigado a todos por me ajudarem e terem me 

dado forças para tentar. 

Dona Maria: De nada, eu falei que você era capaz. 
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Paulinho: Francisco, você é pica mesmo, pois você tem 41 anos e ainda têm 

disposição para fazer exercícios físicos. Você está de parabéns mesmo. 

Sandra: Amor, hoje você me deixou muito feliz por ter vencido este 

obstáculo. 

Francisco: Obrigado a todos mesmo 

Após 2 semanas... 

Francisco: Professor, eu poderia falar com a turma toda hoje na sala de aula? 

Professor João: Pode sim Francisco. 

Francisco: Obrigado, professor. 

Professor João: De nada. 

Francisco: Boa noite, pessoal. Eu fui ao médico hoje e fiz alguns exames de 

rotina. O médico me informou que todos os exames estavam perfeitos e que a 

minha saúde estava ótima. Eu fiquei muito feliz, pois emagreci os 12 kg que 

eu tinha ganhado. Hoje eu tenho mais ânimo para fazer atividade física, de 

jogar bola com os meus amigos aos domingos. E agora eu posso ir à praia 

para tomar banho de mar. Muito obrigado a todos, por terem me dado esta 

força no momento que eu mais estava precisando de um conselho e de um 

gesto de amizade. Como retribuição a esta ajuda que vocês me deram, estou 

convidando todos vocês a irem à minha casa para almoçarmos juntos. 

Fim! 
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4. Caderno de Oficinas   

OFICINA 1: O retorno aos estudos 

DURAÇÃO: 90 minutos 

 

Objetivos 

 Identificar os diferentes tipos de atividades físicas presentes no nosso 

cotidiano; 

 Compreender os benefícios fisiológicos e sociais proporcionados pela 

prática regular de atividades físicas para a saúde; 

 Analisar e propor alternativas para as situações-problema ilustradas na 

história-ferramenta. 

 

Tópicos a serem discutidos: 

1. Conhecendo os personagens; 

2. Tipos de atividades físicas; 

3. Benefícios fisiológicos e sociais das atividades físicas para a saúde. 

 

Propostas de Atividades: 

 Passa ou Repassa da Saúde:  

 A turma será dividida em quatro grupos. A atividade será composta de 

duas perguntas, com um tempo de 3 minutos para responder a cada pergunta: 

1) Quais os benefícios fisiológicos que as atividades físicas 

proporcionam para nossa saúde? 

2) Quais os benefícios sociais que as atividades físicas proporcionam 

para seus praticantes? 
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Observação: Os pontos serão computados toda vez que a equipe informar 

uma resposta correta. A equipe que conseguir mais pontos será vencedora. 

 Leitura coletiva do texto de apresentação dos personagens; 

 Após a leitura do texto de apresentação dos personagens, a turma será 

dividida em seis grupos e cada grupo será responsável em solucionar a 

situação-problema do personagem escolhido. 

 

 Estilo de Vida do Personagem 

Analise a descrição do estilo de vida do personagem escolhido pelo 

seu grupo. Quais seriam os pontos negativos e os pontos positivos do estilo 

de vida adotado por ele? Que sugestões poderiam ser oferecidas para este 

personagem?  

 Apresentação das propostas elaboradas pelos grupos; 

 

Atividade Prática – Estações das atividades físicas  

 O professor irá dividir a quadra em três estações. Cada estação irá conter 

um tipo de atividade física e de exercício físico. A turma será dividida em 

grupos de 4 a 5 pessoas. Cada grupo deverá vivenciar a atividade proposta 

em cada estação. A cada 5 minutos todos os grupos deverão trocar de 

estação, até que todos tenham vivenciado todas as atividades propostas. 

Estação 1: Exercícios de alongamento corporal; Estação 2 – Saltos 

(brincadeira de amarelinha e pular corda); Estação 3: Segura o bastão –  cada 

dupla receberá dois bastões, que deverão ficar na posição vertical apoiado 

pela mão direita de cada participante. O participante deverá ficar de frente 

para a sua dupla numa distância determinada pelo professor e ao sinal do 
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apito, deverá trocar de posição com o seu parceiro tentando ocupar o seu 

lugar e não deixar que o bastão caísse no chão. 

 

 

OFICINA 2: Precisamos de Metas 

DURAÇÃO: 90 minutos 

 

Objetivos 

 Estabelecer metas para a saúde para que possam ser atingidas através da 

prática de atividades físicas;  

 Conhecer as principais recomendações da Organização Mundial de Saúde 

(OMS), quanto aos níveis de volume e intensidade de atividade física no 

cotidiano. 

 

Tópicos a serem discutidos 

1. Conceito de metas de atividade física; 

2. Recomendações da OMS quanto à frequência, duração e intensidade das 

atividades físicas. 

 

Propostas de Atividades 

 Apresentação do 2° Capítulo;  

 Apresentação do conceito de metas inteligentes SMARTS de Smith (1994) 

apud WEINBERG e GOULD (2017); 

Específicas – as metas devem indicar precisamente o que deve ser feito; 

Mensuráveis – as metas devem ser quantificáveis; 
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Orientadas à ação – as metas devem indicar algo que precisa ser feito, ações 

específicas ao alcance da meta estabelecida; 

Realistas – as metas devem ser passíveis de alcance; 

Oportunas – as metas devem ser alcançáveis em tempo razoável; 

Autodeterminadas – as metas devem ser estabelecidas pelo participante, ou 

ter a sua participação; 

 Dinâmica do Barbante11(adaptada pelo autor) 

 

Primeira Etapa: os mesmos grupos da atividade anterior serão mantidos e 

cada participante receberá dois pedaços de barbante de aproximadamente 15 

cm cada.  Os participantes serão orientados a segurarem o barbante com a 

mão que possua mais habilidade. Eles terão 3 minutos para dar o máximo de 

nós possíveis utilizando somente a mão escolhida. Não é permitido encostar o 

barbante em nada (outras partes do corpo, na mesa, etc.). Ao final do tempo 

estipulado, será contabilizado o total de nós que cada grupo conseguiu e será 

anotado no quadro. 

 

Segunda Etapa: os grupos serão informados que terão o mesmo tempo para 

darem nós com a outra mão. Eles terão 1 minuto para estabelecerem uma 

meta coletiva relacionada a quantidade de nós que irão tentar e essa 

quantidade deverá ser igual ou superior ao valor obtido na primeira etapa. As 

“metas” determinadas por todas as equipes serão anotadas no quadro. Em 

seguida, será ligado o cronômetro e os grupos irão tentar atingir as metas 

determinadas por eles. No término do tempo, será contabilizado o número de 

                                                           
11 Disponível em: Fonte:<https://opexbr.wordpress.com/2012/04/15/metas-dinamicabarbantes/>. 

 

https://opexbr.wordpress.com/2012/04/15/metas-dinamicabarbantes/%3e.
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nós e registrado no quadro. Após essa atividade, cada grupo irá expressar 

suas conclusões a respeito dos resultados alcançados e sobre a importância do 

estabelecimento de metas para alcançar determinados objetivos. 

 

 Construção de metas: a turma será dividida em grupos. Cada grupo ficará 

responsável pela elaboração de uma meta e pela indicação de três estratégias 

que deveriam ser adotadas por um dos personagens da história. Em seguida, 

será realizada a apresentação das propostas elaboradas pelos grupos. 

 

Atividade Prática– Desafio coletivo  

 A turma será dividida em quatro grupos que deverão vivenciar as 

seguintes atividades:  

Atividade 1: Toque de voleibo; Atividade 2: Arremessando no alvo 

(arremessando); Atividade 3: Chutando no alvo (futebol). 

  Cada grupo permanecerá 3 minutos em cada atividade. Toda vez que 

o tempo terminar os grupos irão trocar de estação, até que todos tenham 

passado duas vezes por cada estação.Terá um quadro branco na quadra e ao 

término do tempo previsto cada grupo deverá contabilizar quantos objetivos 

foram atingidos. O grande desafio do grupo será superar a marca alcançada 

na primeira rodada, ou seja, melhorar o desempenho coletivo 

Atividade Final  

No final da aula será realizada uma Roda de Conversa com os alunos 

sobre as seguintes questões: 

 O que acharam das atividades propostas na aula? 

 O que acontece quando não atingimos nossas metas?  
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 Quais atitudes devemos tomar quando conseguimos atingir as metas? 

 Como saber os motivos pelos quais não atingimos nossas metas?  

 Qual a importância do trabalho do grupo para atingir as metas propostas? 

 

Atividade para casa: preenchimento individual da Ficha de Planejamento de 

Metas para a Saúde (Apêndice A); 

 

 

OFICINA 3: O segredo é buscar ajuda 

DURAÇÃO: 90 minutos  

 

Objetivos 

 Compreender a importância do suporte social como elemento estratégico 

para alcance de metas; 

 Refletir sobre a utilização de mídias e diversas tecnologias como 

ferramentas de apoio social para a prática de atividades físicas; 

 Vivenciar diferentes dinâmicas de grupo voltadas para o desenvolvimento 

do suporte social; 

 

Tópicos a serem discutidos: 

1. Conceito de suporte social; 

2. Mídias e tecnologias. 

 

Propostas de Atividades: 

 Realizar a leitura do 3º capítulo; 
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 Atividade: Mídias e Tecnologias x Suporte Social 

O professor irá apresentar diferentes mídias e tecnologias (Whats App, 

Facebook, blogs, aplicativos para exercícios) e será realizada uma roda de 

discussão com a turma à respeito de como poderíamos utilizar estas 

ferramentas para promover o apoio social; 

 

 Atividade: Vamos ajudar o Francisco? 

 “Você e o professor João, irão tentar ajudar o Francisco a atingir a sua meta 

de atividade física. De que maneira o apoio social poderia ajudá-lo? Descreva 

dois exemplos”. 

 Finalizar o preenchimento da Ficha de Planejamento de Metas para a 

Saúde (Apêndice 01); 

 

Atividades Práticas: 

Encenação Teatral 

 A turma será dividida em cinco grupos. Cada grupo deverá elaborar uma 

miniapresentação teatral criativa, acerca dos dilemas que uma pessoa(s) 

enfrenta(m) para escolher ou praticar alguma atividade física e que faça 

referência a algum tipo de apoio social. Cada equipe terá em torno de 20 

minutos para elaborar a sua apresentação. Após este período, cada grupo irá 

apresentar a sua proposta; 

 Após a apresentação cada grupo deverá justificar a escolha do apoio social 

utilizado na sua história. 
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OFICINA 4: Em busca de apoio... 

DURAÇÃO: 90 minutos  

 

Objetivos 

 Vivenciar uma atividade coletiva de resolução de problemas propostas 

pelo professor; 

 Compreender a importância da comunicação e do apoio coletivo no 

trabalho de equipe para resolução de problemas; 

 Refletir acerca das variadas fontes de apoio social presentes no cotidiano. 

 

Tópicos a serem discutidos: 

1. Fontes de suporte social. 

 

Propostas de Atividades: 

 Realizar a leitura do 4º capítulo; 

 

Atividades Práticas: Dinâmica do “Chega Mais”12– adaptado pelo autor 

 Os participantes deverão caminhar pela quadra, ouvindo uma música. 

O professor estará comandando, e quando a música parar ele irá pedir para que 

o participante procure um parceiro que esteja usando uma peça de roupa com a 

mesma cor ou algum acessório parecido com o seu. A cada solicitação 

concluída os pares deverão se cumprimentar de alguma maneira diferente 

(aperto de mãos, abraço, etc). Depois, volta à música e o professor irá sugerir 

                                                           
12 Disponível em: <https://pt.slideshare.net/danielasipert/110-dinmicas-de-grupo>. 

 

https://pt.slideshare.net/danielasipert/110-dinmicas-de-grupo
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outras questões: quem nasceu em um dia de número par, em um dia de número 

ímpar, quem gosta de fazer caminhada, dança, futebol e outras variações. 

 

 Tire minha dúvida: 

 Cada aluno receberá uma folha de ofício em branco e deverá escrever 

uma pergunta na qual ele tenha dúvidas sobre a relação entre apoio social para 

atividades físicas. Exemplo: Quem poderia me ajudar sugerindo algum local 

no bairro para fazer caminhada? 

 O professor irá recolher todas as perguntas e aleatoriamente irá colar 

nas costas de cada participante, de maneira que os outros participantes não 

leiam a pergunta do colega. Em seguida, os alunos deverão andar livremente 

pelo espaço e selecionar alguma pergunta que consigam responder, abordando 

o seu colega e oferecendo ajuda. O professor irá estimular a turma a não deixar 

nenhum colega sem acolhimento, ou seja, todos deverão ser ajudados. 

 

 Atividade: Apoio Social no cotidiano 

 Roda de conversa sobre as fontes de apoio social presentes no nosso 

cotidiano. Após a realização das atividades os alunos serão estimulados a 

narrar suas experiências nas atividades que foram propostas e de relatarem a 

importância da comunicação para a busca de apoio social em diferentes 

situações do cotidiano. 
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OFICINA 5: O apoio de Dona Maria  

DURAÇÃO: 90 minutos  

 

Objetivos 

 Estabelecer um planejamento de metas para o personagem Francisco que 

esteja relacionado à prática de atividades físicas; 

 Vivenciar atividades de jogo e /ou esporte que poderiam ser praticados 

no cotidiano; 

 Compreender o seu papel e a sua relação com os demais colegas para o 

cumprimento de metas coletivas. 

 

Tópicos a serem discutidos: 

1. Planejamento de metas para atividades físicas; 

2. Jogo e Esporte;  

3. Fontes de apoio social. 

 

Propostas de Atividades: 

 Realizar a leitura do 5º capítulo; 

 Atividade: Planejando com Francisco 

Formar duplas e ajudar o personagem Francisco, sugerindo dicas para o 

seu planejamento: “E você leitor, poderia me dar mais algumas dicas para 

que eu consiga finalizar o meu planejamento?” 

 Atividades Práticas: 

- Jogo de voleibol com lençol e com bolão; 

Atividade para casa: leitura do capítulo 6 para a próxima aula. 
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OFICINA 6: A praça é nossa! 

DURAÇÃO: 90 minutos  

 

Objetivos 

    Analisar e discutir sobre a importância dos espaços de lazer e da 

infraestrutura oferecida através de equipamentos esportivos públicos de lazer 

no bairro e na cidade; 

    Compreender a importância da implementação de políticas públicas de 

incentivo à prática regular de atividades físicas como ferramenta de promoção 

da saúde individual e coletiva; 

 Experimentar diferentes exercícios físicos propostos na aula, interagindo 

com os demais colegas de turma; 

 

Tópicos a serem discutidos: 

1. Espaços públicos de lazer; 

2. Políticas públicas de lazer e atividade física; 

3. Exercícios físicos coletivos e apoio social. 

 

Propostas de Atividades: 

 

 Atividade prática: Ginástica na Praça 

 

 A turma será dividida em grupos de quatro ou cinco pessoas. Todos 

os grupos irão vivenciar os diferentes aparelhos de ginástica dispostos na 
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praça. A aula será composta das seguintes atividades: caminhada ou corrida, 

exercícios de força e alongamentos.  

 

 Atividade: Reflexão coletiva sobre Espaços Públicos de Lazer 

 

 Após a realização das atividades será realizada uma Roda de 

Conversa e cada grupo irá expor suas considerações acerca dos seguintes 

questionamentos propostos pelo professor: 

1) Que outra(s) atividade(s) poderia ser desenvolvida neste espaço público? 

2) Quais foram as dificuldades e as facilidades que encontramos para 

realização de exercícios físicos neste local? 

3) Qual a opinião de vocês sobre a realização das atividades coletivamente? 

4) Como este local poderia ser mais bem utilizado pelo poder público? 

5) Qual a importância destes locais para a população deste bairro ou cidade? 

 

 

OFICINA 7: Construção do capítulo final da história 

DURAÇÃO: 180 minutos  

 

Objetivos 

 Elaborar um capítulo final para a história, através da construção coletiva e 

colaborativa com os pares, acerca do dilema proposto na história.  

 Relatar a experiência coletiva acerca do processo de construção do 

capítulo final da história. 
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Tópicos a serem discutidos: 

1. PLEA; 

2. Apresentação teatral. 

 

Propostas de Atividades: 

 A oficina 7 será desenvolvida em duas aulas de 90 minutos. A primeira 

aula será utilizada para a elaboração do planejamento coletivo. Cada grupo irá 

discutir suas ideias e propostas de final para o capítulo com suporte do 

professor; 

 

 Atividade: Somos parte desta história 

 Cada grupo irá entregar o seu roteiro de apresentação detalhando 

como será desenvolvida a história e realizar uma apresentação seguindo os 

critérios solicitados pelo professor (Apêndice 02 – Roteiro para Apresentação 

Final); Ao final da aula, cada grupo irá fazer um breve relato de experiência 

sobre a sua apresentação, justificando as escolhas e as estratégias adotadas para 

o desfecho da história.  
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Apêndice A - Ficha de Planejamento de Metas para a Saúde 

 

1. Defina um objetivo para a sua saúde. 

 

 

 

2. Defina uma meta de atividade física. 

 

 

 

3. Qual a sua disponibilidade de horários (horários livres) para praticar atividade física? 

 

 

 

4. Quantas vezes por semana e por quanto tempo você pretende fazer esta atividade física? 

 

 

 

5. Quais pessoas poderiam te ajudar no cumprimento desta meta? Como? 

 

 

 

6. Quais obstáculos você poderá enfrentar para cumprir esta meta? Liste todos os 

obstáculos. 

 

 

 

7. Em quanto tempo você pretende alcançar esta meta? 

 

 

 

8. Qual(is) autorecompensas você acha que merece caso consiga atingir esta meta? 
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Apendice B - Roteiro para a apresentação final 

Prezado (a) aluno (a) leia atentamente as informações abaixo, que irão ajudá-lo (a) na 

confecção da sua proposta de apresentação final. 

Critérios: 

 Todos os integrantes do grupo deverão participar da apresentação final; 

 Cada grupo deverá entregar dois dias antes da apresentação final, um roteiro 

detalhado de como será a apresentação do grupo. Cada grupo deverá criar um nome 

para o capítulo final da história. O foco principal da história é no personagem 

Francisco; 

 A apresentação deverá ter uma duração de 10 a 15 minutos; 

 Utilizem os conhecimentos adquiridos ao longo do período das oficinas e a 

criatividade do grupo, para desenvolvimento do trecho final da história-ferramenta 

E agora, Francisco? 
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