
OBJETIVOS
• Compreender a Educação Física em sua amplitude, considerando os aspectos emocio-
nais e socioculturais nos quais estão inseridos os alunos.
• Promover a inclusão social e a pluralidade cultural.
• Proporcionar a integração da atividade física e esportiva com as demais disciplinas.
• Problematizar os conceitos que envolvem regras e competição.
• Estimular o espírito de equipe.
• Reconhecer e valorizar os conhecimentos prévios dos alunos.
• Desenvolver a consciência corporal e saúde emocional.
• Pensar criticamente sobre os padrões estéticos estabelecidos.

A PRÁTICA ESPORTIVA COMO 
INSTRUMENTO EDUCACIONAL
Na Grécia Antiga, o fi lósofo Sócrates proferiu a seguinte frase: “As duas grandes ha-
bilidades necessárias ao desenvolvimento e à formação do ser humano são a arte e o 
esporte”, dando ênfase à importância da prática esportiva para a saúde física, mental 
e emocional do ser humano. Essa fi losofi a deu origem ao lema: mens sana in corpore 
sano, que quer dizer “mente sã, corpo são”. Por isso, até os dias de hoje, ao se falar em 
educação, quando se pretende obter, de maneira profunda e efi caz, a transformação que 
o processo educacional propõe, subentende-se que a prática esportiva é uma forte alia-
da e um instrumento educacional inestimável.
Este projeto nasceu com o propósito de fazer parte do contexto educacional dos alunos 
do Ensino Fundamental I por meio de propostas de atividades que estimulam o movi-
mento do corpo e da mente. 
Buscamos inserir em suas rotinas diárias a preocupação com a saúde e a higiene do cor-
po como fatores primordiais para o bem-estar pessoal e coletivo.

EM



UNIDADES TEMÁTICAS

Jogos e brincadeiras tradicionais Esportes

Ginástica Dança

Luta

“É fundamental frisar que a Educação Física oferece uma sé-
rie de possibilidades para enriquecer a experiência das crian-
ças, jovens e adultos na Educação Básica, permitindo o aces-
so a um vasto universo cultural. Esse universo compreende 
saberes corporais, experiências estéticas, emotivas, lúdicas 
e agonistas, que se inscrevem, mas não se restringem, à ra-
cionalidade típica dos saberes científi cos que, comumente, 
orienta as práticas pedagógicas na escola. Experimentar e 
analisar as diferentes formas de expressão que não se alicer-
çam apenas nessa racionalidade é uma das potencialidades 
desse componente na Educação Básica.”

Trecho extraído da Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC)



ESTRUTURA GERAL DO PROJETO
Cada volume está dividido em 4 unidades que podem ser trabalhadas a cada bimestre, 
pois contemplam a grade curricular padrão.
O conteúdo está disposto de forma dinâmica, com breve suporte teórico alinhado aos 
exercícios de fi xação e às atividades práticas.

Unidades temáticas (anos iniciais):

• Brincadeiras e jogos da cultura popular regional

• Esportes de marca e de precisão

• Ginástica geral

• Danças regionais

Unidades temáticas (anos fi nais):

• Brincadeiras e jogos da cultura popular do Brasil e do mundo, matriz africana e indígena

• Esportes de campo e taco de rede/parede, e de invasão

• Ginástica geral

• Danças do Brasil e do mundo, matriz africana e indígena

• Lutas do contexto regional



TEMAS TRANSVERSAIS

Meio ambiente
Trabalhamos a consciência ambiental junto 
com a consciência corporal e noções de 
coletividade.

Pluralidade cultural
Valorizamos as práticas corporais prove-
nientes de diferentes culturas.

Ética
Estimulamos o espírito de equipe.

Inclusão
Realçamos a prática esportiva como ferramen-
ta de inclusão de pessoas com defi ciência.

Saúde
Relacionamos a atividade física ao hábitos 
saudáveis de alimentação e higiene.

Orientação sexual
Tratamos a prática esportiva além do gênero.



TIPOS DE BOXE
Conteúdo surpresa: oferece um complemento digital (jogo, vídeo ou texto) por meio 
de QR codes.

Curiosidade: relata algum fato curioso sobre o tema.

Para entender melhor: explica conceitos importantes e esclarece dúvidas frequentes.

História recontada: alia a leitura aos exercícios mentais necessários para o conhecimento 
geral e capacidade de compreensão.



Conteúdo de
 acordo com a 

BNCC

Livro do professor 
com orientações 
da Mestre e Pro-

fessora de Educa-
ção Física Patrícia 

Oliva Carbone 

ITENS QUE 
COMPÕEM 

ESTE PROJETO

5º ano (112 páginas)

1º ano (96 páginas)

2º ano (96 páginas)

3º ano (96 páginas)

4º ano (112 páginas)
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SUMÁRIOS
SERES VIVOS E SERES NÃO VIVOS

CORPO E MOVIMENTO

HIGIENE CORPORAL E SAÚDE

ESPORTE E MEIO AMBIENTE

CADERNO ESPECIAL: GINCANA ECOLÓGICA

O PLANETA EM QUE VIVEMOS

BULLYING NÃO É BRINCADEIRA

AS ARTES E O CORPO

SAÚDE E ALIMENTAÇÃO

CADERNO ESPECIAL: JOGOS DE MESA

VOCÊ NO TRÂNSITO

INCLUSÃO E ATIVIDADE FÍSICA

ESPORTE E MEIO AMBIENTE

DIVERSIDADE CULTURAL

CADERNO ESPECIAL: JOGOS DE TABULEIRO

O CORPO HUMANO

HABILIDADES MOTORAS E CAPACIDADES FÍSICAS

QUALIDADE DE VIDA

CADERNO ESPECIAL: COPA DO MUNDO

O SER HUMANO E A NATUREZA

ESPORTES DA MENTE

ESPORTES AQUÁTICOS

ESPORTES RADICAIS

CADERNO ESPECIAL: JOGOS MENTAIS

1º ANO

2º ANO

3º ANO

4º ANO

5º ANO



SOBRE A
AUTORA

PATRÍCIA OLIVA CARBONE
Formada em Educação Física pela Universidade de Mogi 
das Cruzes (CREF-SP 3711-g SP). Pós-graduada em Fi-
siologia dos exercícios resistidos pela USP. Mestre em 
Educação Física pela Universidade São Judas Tadeu. 
Doutoranda em Educação Física pela mesma instituição. 
Atua como personal trainer. 




