
Prezadas e prezados estudantes, 

esse texto tem como objetivo apresentar um tutorial de como acompanhar as atividades 

que a equipe de Educação Física do Campus Realengo II, do Colégio Pedro II, idealizou 

como proposta de publicação remota. Nesse sentido, esse tutorial tem caráter introdutório 

e explicativo para que vocês consigam compreender como pretendemos trabalhar os 

conteúdos específicos da disciplina Educação Física, utilizando o método científico. Para 

entender nossa proposta, enviamos os seguintes passos: 

 

Passo 1. Compartilharemos os planos de 

cada aula que serão aplicados num 

possível retorno presencial. Nós 

organizamos o documento como se faz 

um planejamento, antecipando ações que 

pretendemos que as/os estudantes 

desenvolvam em uma aula. Logo, vocês 

verão os objetivos de cada aula, os 

conteúdos que pretendemos que vocês 

compreendam, assim como o formato da 

aula, recursos materiais e os critérios de 

avaliação que adotaremos como meio de observação.  

 

Passo 2. O arquivo enviado também terá um 

texto de suporte, cujo objetivo é provocar 

vocês. Queremos que ativem a curiosidade 

para pensar questões que sempre quiseram 

descobrir sobre a Educação Física e usem a 

criatividade para pensar em possíveis 

respostas. Os textos de suporte terão como 

base o entendimento dos processos do 

método científico e ajudarão a compreender 

os planos de aula. Cada plano de aula terá 

um texto específico de suporte. 

 



Passo 3. Após ler o plano de aula e os textos de suporte, sintam-se à vontade para 

investigar e colocar em prática o que acabaram de ler. Esses planos de aula serão 

executados presencialmente quando o retorno for possível.  

 

Vivemos na sociedade da informação e a todo momento somos bombardeados por 

ela, o que gera o desafio de compreender e filtrar essas informações que recebemos dos 

mais variados tipos e veículos. Nesse contexto, buscaremos fornecer subsídios e bases 

para que vocês possam compreender e utilizar o método científico e analisar as 

informações recebidas de forma crítica. 

A construção do pensamento crítico se dá coletivamente, portanto, ainda que 

apareçam dúvidas, saibam que esse processo não é uma linha reta. Assim, elas irão surgir 

e, num momento oportuno, todo apoio será dado.  

Sem mais a discutir, bom proveito! 

 


