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RESUMO
Este relato de experiência foi construído a partir do diálogo com a III Semana de
Matemática do Colégio Pedro II no Campus Engenho Novo I. Teve como objetivo a
apresentação e discussão do processo de vivência de uma oficina para alunos do 4º
ano com a temática jogos interdisciplinares na Educação Física escolar. Como
metodologia utilizou-se a observação participante através dos registros do professor
regente da oficina bem como as imagens coletadas durante os jogos. Concluiu-se
que a oficina como um espaço de aprendizagem proporcionou a (re)construção de
práticas e saberes para os sujeitos envolvidos no processo, bem como o Programa
de Residência Docente como formação continuada que favoreceu o processo de
regência e estruturação da prática.
Palavras Chaves: Educação Física escolar; Jogos Interdisciplinares; Oficina; Formação
Continuada.

ABSTRACT
This experience report was constructed from the dialogue with III Mathematics Week
of the Pedro II College Campus Engenho Novo I. It had as objective the presentation
and discussion of the process of experiencing a workshop for students of the 4th
year with the theme interdisciplinary games in Education School physics. As a
methodology, participant observation was used through the teacher's registers of the
workshop as well as the images collected during the games. It was concluded that
the workshop as a learning space provided the (re) construction of practices and
knowledge for the subjects involved in the process, as well as the Teacher
Residency Program as a continuous training that favored the process of regency and
structuring of the practice.
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INTRODUÇÃO
Quando falamos de docência e iniciação à docência pode-se afirmar que cada
professor terá um conjunto de experiências que serão relevantes para a sua
caminhada na carreira docente. Entretanto, algumas vivências trarão incertezas,
dúvidas e conflitos que também são fatores presentes nessa trajetória mesmo que
seja inicial. Esse período inicial é considerado por Cunha (2012) como o mais difícil
e crítico na carreira dos professores.
Na formação inicial, temos várias disciplinas e os estágios supervisionados
que nos aproximam da complexidade da docência, principalmente pelo contato com
múltiplas realidades em escolas sem estrutura, sucateadas pela falta de
investimento do governo, docentes desinteressados pela reflexão da sua prática,
falta de políticas públicas que garantam uma educação de qualidade, o
distanciamento entre professor e aluno, pouco incentivo na construção de planos de
carreiras, baixos salários e desiguais condições de trabalho.
A escola é definida por Dayrrel (2001, p. 2) “como um espaço social próprio,
ordenado institucionalmente, por um conjunto de normas e regras e cotidianamente,
por uma complexa trama de relações sociais entre os sujeitos envolvidos”. Nesse
sentido, após essas experiências iniciais e a conclusão do curso em 2013, inseri-me
uma primeira turma em uma creche e pré-escola de caráter privado.
Os professores ao ingressarem no mercado de trabalho se deparam com
múltiplas realidades e contextos que exigem a ressignificação de saberes, diálogo
com outros processos de ensino aprendizagem pela diversidade de sujeitos. Essa
efetiva vivência como professor iniciante trouxe certezas e incertezas que
permearam o desenvolvimento de um trabalho que durou um ano.
Em meio a esse período de inserção no ensino privado fui selecionado para o
cargo de professor de Educação Física da Rede Municipal de Duque de Caxias em
2016. Há dois anos estou inserido nesse contexto, lecionando para turmas dos anos
iniciais e finais do ensino fundamental em uma escola localizada no primeiro distrito
do Município. Nesse período, estive em contato com outras realidades, perspectivas
de ensino e, ainda, a Proposta Pedagógica Curricular (PPC) do Município.
Nesse processo, o cotidiano escolar e os problemas enfrentados foram os
motivos pelos quais procurei cursos de Formação Continuada (FC) que pudessem
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ampliar e dar subsídios às reflexões, metodologias e práticas pedagógicas já
articuladas no contexto de atuação. Dessa forma, ao conhecer o Programa de
Residência Docente (PRD) do Colégio Pedro II percebi que essa pós-graduação
tinha determinadas características e direcionamentos que me chamaram atenção.
A primeira delas foi pela leitura do edital de 2017, que sinalizava como
público-alvo professores iniciantes na carreira docente. Esta exigência se
compatibilizou com a minha trajetória e o interesse nesse curso ampliou ainda mais.
Para Sant’Anna; Mattos; Costa (2015) a possibilidade de professores iniciantes
fazerem relação do que aprenderam em sua formação inicial com a vivência na
prática profissional constitui-se em um dos pilares desse Programa.
Outro aspecto que se destacou foi o caráter multidisciplinar no programa pelo
diálogo com sujeitos de várias áreas2. Tal relação, foi beneficiada pela organização
curricular do programa, a partir das atividades de docência, visita aos setores
administrativo-pedagógicos e atividades em formação continuada. Sobretudo, pelas
atividades de docência onde lecionamos para os alunos e discutimos as estratégias
de ensino adotadas.
Nos setores administrativos - pedagógicos entrevistamos servidores do
Colégio Pedro II no sentido de compreender o funcionamento de setores como o
Setor de Orientação e Supervisão Pedagógica (SESOP), Núcleos de Atendimento
às Pessoas com Necessidades Específicas (NAPNE) e a Biblioteca da escola. Essa
etapa contribuiu para o conhecimento do funcionamento desta instituição e como o
trabalho é articulado com o currículo. As atividades de formação continuada
aconteceram

através

das

palestras,

minicursos,

oficinas

e

seminários

multidisciplinares desenvolvidos pelo Programa de Residência Docente.
A complexidade de uma formação em um terceiro espaço é descrita por
Zeichner (2010, p. 92) que salienta que “os indivíduos se apropriam de múltiplos

O programa é organizado por áreas: I – Matemática e Desenho Geométrico; II - Física, Biologia,
Química; III - Português, Inglês, Espanhol e Francês, IV - História e Geografia, V - Sociologia e
Filosofia, VI - Artes, Educação Física, Música, VII - Anos Iniciais do Ensino Fundamental e Educação
Infantil
e
ComplementarInformática
Educativa
e
Educação
Especial.
Fonte:
http://www.cp2.g12.br/blog/prdcp2/2017.
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discursos para dar sentido ao mundo e envolve uma rejeição de oposições entre os
polos do conhecimento acadêmico e do saber prático”.
Para Lopes e Macedo (2011, p. 152) “do ponto de vista da teoria curricular em
uma perspectiva crítica, isso significa que qualquer currículo formal é reescrito pelo
professor na medida em que ele reflete sobre sua prática docente”. O docente se
configura como uma espécie de formulador do currículo vivido nas escolas e a
separação entre desenvolvimento e implementação curricular torna-se sem sentido.
Logo, o cotidiano no PRD favoreceu diversificadas experiências através das oficinas,
minicursos, palestras e observações das aulas e ainda o contato com a estrutura,
supervisores e coordenadores desta Instituição de Educação Básica.
Com isso, nesse percurso com diferentes vozes e escutas que favoreceram a
construção do conhecimento, o diálogo, foi uma estratégia que obteve destaque,
visto que a partir dele surgiu a oportunidade de pensar, construir e aplicar uma
oficina na III Semana de Matemática do Colégio Pedro II. Esse diálogo foi feito entre
professora supervisora, coordenadora da semana e o residente docente.
Em diálogo com Candau (1995), a oficina se constitui um espaço de
construção coletiva do conhecimento, de análise da realidade, de confronto e troca
de experiências. A atividade, a participação, a socialização da palavra, a vivência de
situações concretas através de análise de acontecimentos, o trabalho com distintas
expressões da cultura popular, são elementos fundamentais na dinâmica das
oficinas pedagógicas.
Na visão de Pralon (2004), as oficinas favorecem a formação dos professores
na medida em que essas atividades pontuais e de curta duração agem, em longo
prazo, como espaços de formação contínua. Tal contexto observado, ratifica
múltiplas possibilidades de vivência e experiências através das oficinas.
Portanto, este trabalho justifica-se pelo diálogo e (re)significação de um
processo de formação continuada (PRD), dentro de uma instituição de Educação
Básica, em paralelo com as vivências do professor residente na prática pedagógica
exercida através da oficina.
Nesse sentido, este relato tem por objetivo apresentar e discutir o processo
de vivência em uma oficina, oferecida para alunos do 4º ano do Campus Engenho
Novo I, com o tema jogos interdisciplinares na Educação Física escolar. Como
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pergunta, pretende-se responder: como o processo da formação continuada na
residência docente contribuiu para a construção e experiência em uma oficina de
jogos interdisciplinares na Educação Física ministrada no Colégio Pedro II?
1. O que são Jogos Interdisciplinares?
Identificou-se que Khishimoto (2008), afirma a importância de sabermos de
que tipo de jogos estamos falando, visto que é imprescindível que as diferenças
existentes não sejam confundidas com a multiplicidade de jogos. A autora salienta
ainda que alguns jogos recebem a mesma denominação, mas cada um possui sua
especificidade.
Tais diferenças são exemplificadas nos aspectos referentes ao faz-de-conta,
pois há forte presença da imaginação. As regras são citadas pela mesma autora,
visto que “padronizam” alguns jogos como os de tabuleiro, no que tange à
movimentação das peças. Nos jogos de construção, por exemplo, as representações
mentais surgem e as habilidades manuais são trabalhadas. A estratégia também é
mencionada como uma especificidade presente em diversos jogos, e, como não
existe um padrão, a tática adotada pode ser pensada de acordo com os jogadores.
Já Brougère (1998) enfatiza a questão do prazer durante o jogo. Apesar de,
na maioria das vezes, o objetivo da criança frente ao jogo seja vencer, ainda que ela
não vença, experimentará o prazer vivenciado ao longo do jogo. O prazer
experimentado pode estimular a criança a voltar a jogar.
Para Freire (1992), o jogo de regras contribui na perspectiva da socialização
do sujeito, facilitando a compreensão de relações mais amplas na sua vida. Essas
regras vão sendo aprendidas e (re)significadas. Esse comprometimento da criança
com o jogo e do jogo com a criança é fundamental no processo de escolarização.
Na compreensão de Chateau (1987), a regra nasce para a criança no sentido
da afirmação do seu eu. Isso implica no processo de submissão dela à regra social
como um dos meios que o eu utiliza para se realizar. Com isso, a regra é percebida
como instrumento da personalidade, é a ordem colocada em nossos atos.
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Os autores supracitados dão consistência na identificação das características
do jogo e sua importância na vida dos sujeitos, principalmente por trabalhar valores,
questões morais, éticas e emocionais que favorecem a formação do indivíduo.
Problematizar o jogo e sua relação com a educação é uma tarefa complexa, a
qual já foi sinalizada por determinados autores. Piaget (2007) afirma que o jogo é a
construção do conhecimento que se dá de acordo com cada etapa em que a criança
se encontra. Agindo sobre os objetos, as crianças, desde pequenas, estruturam seu
espaço e tempo, desenvolvem a noção de causalidade, chegando à representação e
à lógica.
Concordamos com Lima (2008) ao analisar o jogo e a aprendizagem como
atividades que, embora tenham naturezas diferentes, dialogam a todo o momento,
afirmando, assim, a importância de conciliar o discurso perante as duas temáticas.
Com isso, fica evidente em Soares et al. (1992) que “o jogo satisfaz
necessidades das crianças, especialmente a necessidade de ação” (p.45). Nesse
sentido, o jogo constitui um momento de interação social bastante significativo,
estimulando as questões de sociabilidade, motivacionais e de interesse pela
atividade. Elas incluem, simultaneamente, a oportunidade de ter diferentes
problemas para resolver.
Com

tais

autores,

compreendeu-se

que

o

jogo

possui

elementos

fundamentais que devem ser tratados de forma crítica, reflexiva e didática nas aulas.
Suas contribuições epistemológicas mostram que o sentido e o significado são
fatores cruciais no diálogo com diferentes áreas do conhecimento. Dessa forma, as
adequações necessárias, os fios condutores do conhecimento no desenvolvimento
do jogo, as considerações acerca das percepções e relações que podem surgir se
constituem como caminhos possíveis para um trabalho interdisciplinar.
Encontramos algumas pesquisas que usam o termo jogo interdisciplinar como
instrumento de intervenção na realidade escolar. Os trabalhos de Neuenfeldt et al.
(2012) e Ferreira e Santos (2017) trazem esse termo em destaque e atividades
voltadas para a atitude interdisciplinar.
Para Menegazzo e Peres (2008, p. 2) jogo interdisciplinar remete ao
“patrimônio lúdico cultural, valores traduzidos, usos e costumes, formas de pensar e
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agir [...], que proporcionam ao educando, criança/adolescente, um universo de
cultura motora fundamental ao crescimento, desenvolvimento e aprendizagem”.
Essa categoria de jogo exige um aprofundamento para além da definição do
que é jogo em si, pois não estamos falando de qualquer jogo ou apenas no sentido
do jogo pelo jogo. Os jogos interdisciplinares redimensionam as práticas exercidas
nas aulas de Educação Física escolar, constituindo-se como importante fonte de
desenvolvimento, em todos os seus aspectos de modo que:
[...] a criança deve desenvolver harmoniosamente o seu corpo, a
inteligência, a afectividade, a criatividade e a sensibilidade, [...] contribuindo
para o desenvolvimento destes componentes da personalidade, cada qual à
sua maneira em determinado aspecto e em determinada idade. (SOLÉ,
1992, p. 19).

Os jogos interdisciplinares tem por características sua adequação para cada
faixa etária, principalmente para o trabalho com crianças. Pensar nas relações entre
o abstrato e o concreto, o simbólico e as regras constituem os processos de
adaptação e construção desses jogos. Friedman (1996) faz reflexões sobre o jogo e
sinaliza que o mesmo oferece importante favorecimento no desenvolvimento
cognitivo pelo seu acesso às informações, tornando mais rico o conteúdo do
pensamento infantil.
Com isso, os jogos interdisciplinares podem ser utilizados nas aulas de
Educação Física escolar no intuito de mobilizar diversos conhecimentos sem que a
área perca sua especificidade.
2. A oficina Jogos Interdisciplinares na EFE e a experiência no Engenho Novo I
No dia 24/05/2018, estive no Colégio Pedro II durante a III Semana da
Matemática, organizada pelas professoras do campus Engenho Novo I. A oficina
ministrada por mim teve duração de 45 minutos e foi sobre os jogos
interdisciplinares na EFE para alunos do 4º ano do ensino fundamental, com
destaque para o uso do raciocínio lógico. O convite para ministrar a oficina veio
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dialogar com o desenvolvimento do Produto Acadêmico Final (PAF)3, aplicado na
escola que leciono na Rede Municipal de Duque de Caxias, bem como ser professor
residente cumprindo as atividades no Engenho Novo I.
Para elucidar a experiência com os jogos interdisciplinares no Colégio Pedro
II, pretendemos dialogar com o conceito de experiência, a partir de Larrosa Bondía
(2011, p.7), que explica o conceito considerando três dimensões:
o princípio de alteridade como um acontecimento de fatos, no nosso caso, a
formação como um acontecimento comum aos docentes. O princípio da
subjetividade parte da afirmativa que, tal acontecimento, afeta de alguma
maneira o pensamento da pessoa que está sujeita a este evento. E a
experiência como uma passagem, que diz respeito aos usos que os
professores tecem a partir desta experiência, tais usos são expressos
quando exteriorizam suas ações.

Nesse contexto, pensar a experiência durante o PRD, a atuação no lócus de
pesquisa do PAF e o fato de ministrar uma oficina perpassa pelas reflexões nas
práticas estabelecidas durante o processo. A observação participante Ludke e André
(1986) se encerra na participação real do conhecimento na vida da comunidade, do
grupo ou de uma situação determinada. Nesse caso, o observador assume, pelo
menos até certo ponto, o papel de um membro do grupo.
Em diálogo com esses conceitos, partimos para a descrição da experiência
pelas imagens captadas referentes as duas atividades: “Jogo da Velha” e “Jogo das
Formas e Figuras”. A oficina foi ministrada para as turmas 401, 402, 403 e 404.
Iniciamos com uma conversa sobre o jogo e o raciocínio lógico na parte da manhã
com a 401 e 403.

3

Trabalho obrigatório como um dos requisitos para a obtenção do certificado de conclusão do curso.
Nesse trabalho meu foco foi: o uso dos jogos interdisciplinares nas aulas de Educação Física para o
desenvolvimento do raciocínio lógico de alunos do 4º ano do ensino fundamental.
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Figura 1 – Roda de conversa sobre o raciocínio lógico

Fonte: Próprio autor, 2018.

Os alunos da turma 401 e 403 demonstraram conhecer a palavra “raciocínio
lógico”, principalmente por relatos desse termo estar ligado ao pensamento e
construção de estratégias. Nesse momento, foi explicado que o “Jogo da Velha”
seria a primeira atividade do dia. Tal jogo foi realizado com bambolês colocados no
chão da quadra formando a “velha”.
A regra era que as esquipes deveriam pensar coletivamente estratégias para
colocar o colete dentro do bambolê para formar o trio para vencer o jogo. Caso os
trios não fossem formados pela mesma cor o jogo era considerado “velha”. Eles
demonstraram conhecer essa forma de jogar, todavia nunca vivenciaram esse jogo,
sendo eles as peças. Na Figura 2, apresenta-se o momento em que os alunos foram
às peças do jogo.
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Figura 2 - Jogo da velha Humano

Fonte: próprio autor, 2018.

Essa outra maneira de jogar motivou os alunos a experimentarem e
participarem da atividade. Corroborando com o pensamento de Magill (1984) a
motivação está associada a motivos, que são definidos como força interior, impulso
ou intenção, para realizar algo ou agir de certa forma. Desta forma, todo o
comportamento é motivado, é impulsionado por motivos. O fato dos alunos se
colocarem como atores desse processo foi observado.
Outra questão observada nas duas turmas foi o que Soares et al. (1992)
sinalizou como necessidade da ação quando pensamos em jogo, pois “quando a
criança joga, ela opera com o significado das suas ações, o que a faz desenvolver
sua vontade e ao mesmo tempo tornar-se consciente das suas escolhas e decisões”
(p. 45). Percebeu-se essa característica exemplificada pela Figura 3.
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Figura 3 - Jogo da velha Humano

Fonte: próprio autor, 2018.

Essa consciência na escolha das estratégias e decisões foi observada na
organização da turma durante a fila, respeitando o momento de esperar o colega,
voltar e pegar o colete para continuar o jogo.
No quarto momento organizou-se o “Jogo das Formas e Figuras” pela
formação de 4 equipes com 5 alunos em cada. Nesse jogo, o objetivo foi
compreender a dica verbalizada pelo professor e localizar na quadra a palavra,
forma ou figura. As turmas foram divididas em cores (amarelo, verde, laranja e
vermelha).
Figura 4 – Verbalização das regras do Jogo.

Fonte: próprio autor, 2018.
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Os alunos perceberam que ouvir a dica seria o fator crucial para o sucesso da
atividade. As duas turmas compreenderam positivamente essa regra, o que
favoreceu o seu desenvolvimento. Na quadra foram desenhadas as figuras: triângulo
quadrado e retângulo; e palavras, como, vermelho, amarelo, azul e verde. Na
primeira rodada, os alunos tinham que achar uma palavra com oito letras. Ao
comando do professor, os alunos correram em direção à palavra amarelo, mas a
resposta correta era vermelho.
Figura 5 - Importância do raciocínio no Jogo

Fonte: próprio autor, 2018.

Identificou-se ainda que os outros não organizaram o pensamento e somente
acompanharam o raciocínio do colega. Foi sinalizado aos alunos sobre a
importância desse processo de escutar a dica e pensar para onde correr. No turno
da tarde, a oficina foi ministrada para as turmas 402 e 404. Realizou-se também
uma roda de conversa com os alunos dessas turmas.
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Figura 6 – Conversa sobre os Jogos Interdisciplinares

Fonte: próprio autor, 2018.

Os alunos da turma 402 verbalizaram que não sabiam exatamente o que era
o raciocínio lógico. Já a turma 404 sinalizou que tinha a ver com o “pensamento
certo” e estratégia. Com isso, ao perguntar se alguém já tinha vivenciado o “Jogo da
Velha” nas aulas de Educação Física poucos alunos sinalizaram que sim.
Entretanto, todos sabiam as regras do jogo tradicional feito no papel. Dessa forma,
os alunos sentaram no fundo da quadra para o momento da explicação do jogo e
divisão das equipes.
Figura 7 – Organização dos grupos

Fonte: próprio autor, 2018.

Temas em Educação Física Escolar, Rio de Janeiro, v. 4, n. 1, jan./jul. 2019, p. 140-159.
Recebido em: 26/05/2018.
Publicado em: 19/08/2019.
154

RELATOS DE EXPERIÊNCIA

Nas conversas com os alunos, percebeu-se que quando partia da situação
concreta a compreensão da regra era facilitada. Para Piaget (2007) afirmar que o
jogo é a construção do conhecimento que se dá de acordo com cada etapa em que
a criança se encontra. Muitos dos alunos das turmas à tarde tinham idades entre 8 e
10 anos. Essa etapa é caracterizada por esse autor como etapa operatório-concreto,
em que os alunos têm facilidade de realizar classificação e obtém noções de
quantidade e volume.
A verbalização sem a montagem da estrutura do jogo foi pouco funcional para
as turmas à tarde. Quando coloquei os bambolês nas posições corretas, os alunos
conseguiram absorver e entender as regras. Com os grupos separados, realizamos
algumas rodadas e os alunos participaram consideravelmente, respeitando as
regras, os tempos e espaços estabelecidos.

Figura 8 – Os alunos como peças do Jogo da Velha

Fonte: próprio autor, 2018.

Corroborando, deste modo, com as ideias de Menegazzo e Peres (2012)
sobre os jogos interdisciplinares acerca das maneiras de ensinar, que proporcionam
ao educando, criança/adolescente, um universo de cultura motora fundamental ao
crescimento, desenvolvimento e aprendizagem.
A atitude interdisciplinar realizada pelo professor é o elemento fundamental
na constituição da proposta, visto que trazer a tona questionamento da posição dos
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alunos, estratégias criadas e sua aplicação em cada rodada foram aspectos
experimentados.
No “Jogo das Formas e Figuras” as duas turmas demonstraram interesse em
experimentar esse jogo. Larrosa Bondía (2011) destaca a passagem como uma das
dimensões do conceito de experiência, onde os docentes exteriorizam as ações, o
ser e estar nesses espaços. Nessa atividade, pretende-se destacar como as turmas
contribuíram no processo de vivência.
Figura 9 – A vivência da experiência no Jogo das Formas e Figuras

Fonte: próprio autor, 2018.

Os alunos confundiram algumas dicas verbalizadas, principalmente aquelas
sobre figuras geométricas. Verbalizou-se sobre a figura geométrica com quatro
lados, sendo dois maiores e dois menores. Alguns alunos correram para o quadrado
e não o retângulo. Com o passar do tempo, os mesmos começaram a compreender
que especificamente neste jogo ouvir a dica seria o meio e fim.
Destacou-se nessa atividade a coletividade dos grupos na constituição das
estratégias. Nesse contexto, Macedo, Petty e Passos (2008) sinalizam as situações
e os problemas no jogo como um recurso fundamental, pois o desenvolvimento e a
aprendizagem não estão nos jogos em si, mas principalmente nas ações que são
desencadeadas a partir das intervenções e dos desafios propostos, corroborando
para a aquisição de conhecimento.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este relato de experiência partiu da formação continuada no Programa de
Residência Docente no Colégio Pedro II como fonte de experiências, a fim de
problematizar a participação de um professor residente na III Semana de
Matemática do Colégio Pedro II no Campus Engenho Novo I, ao ministrar uma
oficina. Resgatamos o objetivo: apresentar e discutir o processo de vivência em uma
oficina oferecida para alunos do 4º ano do Campus Engenho Novo I com o tema
jogos interdisciplinares na Educação Física escolar.
A oficina é uma atividade pedagógica que possui um tempo e espaço para a
aprendizagem, bem como favorece a experimentação e construção de diversificados
saberes e práticas. Procurou-se descrever a partir da observação participante as
questões levantadas pelos alunos, bem como as percepções do professor em sua
atuação neste tempo e espaço.
No que tange a pergunta: como o processo da formação continuada na
residência docente contribuiu para a construção e experiência em uma oficina
ministrada no Colégio Pedro II?
A experiência no PRD constituiu a inserção em diversos espaços e tempos da
instituição. O primeiro deles, a observação das aulas para as atividades de
docência. Acompanhar o supervisor e dialogar sobre o como, o porquê, e quais
práticas e saberes foram construídos materializaram não só o PAF, mas a
formatação de outras posturas, maneiras de organizar a turma, construção de
estratégias, planejamentos e metodologias de ensino, que solidificaram o
andamento da oficina ministrada.
Em relação às turmas, o desafio foi uma estratégia adotada, sendo um
princípio que procuramos reafirmar durante a realização da oficina. Ratificamos que
a proposta interdisciplinar deve fazer parte do trabalho e construção do currículo. O
trabalho coletivo favoreceu a aplicação das atividades e principalmente a vontade
dos alunos em participar dessa experiência.
Com isso, o PRD ampliou as práticas na escola de origem do professor
residente, bem como instrumentalizou o mesmo a ministrar uma oficina que esteve
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diretamente relacionada ao PAF, que construiu ao longo do processo de formação
continuada.
REFERÊNCIAS
BROUGÉRE, Gìlles. Jogo e Educação. 1.ed.São Paulo: Artmed, 1998.
CANDAU, Vera Maria et al. Oficinas pedagógicas de direitos humanos. 2. ed.
Petrópolis, RJ: Vozes, 1995.
CHATEAU, Jean. O jogo e a criança. 1. ed. São Paulo: Summus, 1987.
CUNHA, Maria Isabel. O professor iniciante: o claro/escuro nas políticas e nas
práticas de formação profissional. In: III Congresso Internacional sobre
professorado principiante e inserción profesional a la docência, 2012, Santiago
do Chile. Anais do III Congresso Internacional sobre professorado principiante e
inserción profesional a la docencia. Santiago de Chile, 2012. p. 1-15.
DAYRELL, J. A escola como espaço sócio-cultural. In:______. Múltiplos olhares
sobre educação e cultura. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2001. cap.1. 1-17.
FERREIRA, Dennys. Gomes; SANTOS, Juraci. Pessoa. Jogos de construção
interdisciplinar nos anos iniciais. Revista Eletrônica Mutações. Amazônia. v.8, n.14,
p.1-3,
2017.
Disponível
em:
<www.periodicos.ufam.edu.br/relem/article/view/3587/3154>.Acesso: 01 mar. 2018
FREIRE, João. Batista. Educação de corpo inteiro. 3. ed. São Paulo: Scipione,
1992.
FRIEDMAN, Adriana. Brincar, crescer e aprender: o resgate do jogo infantil. 1ed.
São Paulo: Editora Moderna, 1996.
KISHIMOTO, Tizuko. Morchida. O jogo e a educação infantil. In______. Jogo,
brincadeira e a educação. São Paulo: Cortez, 2008. cap.1, 13-43.
LARROSA BONDÍA, J. L. Experiência e alteridade em educação. Revista Reflexão
e Ação. Santa Cruz do Sul, v. 19, n, 2, p. 04-27, 2011. Disponível em:
https://online.unisc.br/seer/index.php/reflex/article/view/2444.
Acesso
em:
22
mai.2018.
LIMA, José. Milton de. O jogo como recurso pedagógico no contexto
educacional. São Paulo: Cultura Acadêmica: Universidade Estadual Paulista, PróReitoria de Graduação, 2008.
LUDKE, Menga; ANDRÉ, Marli E.D.A. Pesquisa em educação: abordagens
qualitativas. São Paulo, Editora Pedagógica e Universitária, 1986.

Temas em Educação Física Escolar, Rio de Janeiro, v. 4, n. 1, jan./jul. 2019, p. 140-159.
Recebido em: 26/05/2018.
Publicado em: 19/08/2019.
158

RELATOS DE EXPERIÊNCIA

LOPES, Alice Casimiro; MACEDO, Elizabeth. Teorias de currículo. São Paulo:
Cortez, 2011.
MACEDO, Lino de.; PETTY, Ana. Lúcia. Sícoli.; PASSOS, Norimar. Christe. Os
jogos e o lúdico na aprendizagem escolar. 2. ed. Porto Alegre: Artmed Editora,
2008.
MAGILL, Richard. A. Aprendizagem Motora: conceitos e aplicações. 1.ed. São
Paulo: Edgard Blücher. 1984.
MENEGAZZO; Inês. Tereza; PERES; Luiz. Sérgio. Jogos e Brincadeiras no
Contexto interdisciplinar na semana cultural e esportiva. 2018. Disponível em:
<http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/1910-8.pdf>.
Acesso
em: 11 fev. 2018.
NEUENFELDT, Edo. Adriano; RODRIGUES, Wollenhoupt. Ariane; OLIVEIRA,
Fortes. Walérie. Jogos interdisciplinares: uma possibilidade de interação criativa.
Caderno pedagógico. Lajeado. v. 9, n. 1, p. 79-97, 2012. Disponível em:
<http://univates.br/revistas/index.php/cadped/article/view/847>. Acesso em: 14 out.
2017.
PIAGET, Jean. Epistemologia Genética. Tradução: Álvaro Cabral. 3. ed. Martins
Fontes: São Paulo, 2007.
SANT’ANNA, Neide da Fonseca P; MATTOS, Francisco. Roberto P; COSTA,
Christine. Sertã. Formação Continuada de Professores: A Experiência do Programa
de Residência Docente no Colégio Pedro II. Educação em Revista. Belo Horizonte.
v.
31.n.04.
p.249
–
278,
2015.
Disponível
em:
http://educacaoemrevistaufmg.com.br/edio-anterior/educacao-em-revista-vol-31-no4-ano-2015/. Acesso em: 22 mai. 2018.
SOARES, Carmen. Lúcia et al. Metodologia do Ensino de Educação Física. 1.ed.
São Paulo: Cortez, 1992.
SOLÉ, Maria. Borja de. O jogo infantil: organização das ludotecas. 1.ed. Lisboa:
Instituto de Apoio à Criança, 1992.
ZEICHNER, Ken. Repensando as conexões entre a formação na universidade e as
experiências de campo na formação de professores em faculdades e universidades.
Educação. Santa Maria. v. 35, n. 3, p. 479-504, 2010. Disponível em:
<https://periodicos.ufsm.br/reveducacao/article/view/2357/1424>. Acesso em: 26
mai. 2018.

COLÉGIO PEDRO II - Revista do Departamento de Educação Física
https://cp2.g12.br/ojs/index.php/temasemedfisicaescolar/index

159

