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Prefácio
O Programa das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento (PNUD) no Brasil 
apoia os esforços das Nações Unidas 
para destacar os benefícios do espor-
te e da atividade física para o desen-
volvimento humano de forma ampla. 
Essas práticas melhoram não somen-
te capacidades físicas, mas também 
geram benefícios intelectuais, sociais 
e emocionais que se refletem na so-
ciedade como um todo. Além disso, 
desempenham um papel importante no es-
forço global para alcançar os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), em 
especial os objetivos 3 (saúde e bem-estar), 
4 (educação de qualidade) e 11 (cidades e co-
munidades sustentáveis).

O esporte e a atividade física também são 
poderosos instrumentos de mobilização ao 
reunir pessoas de diferentes crenças, cultu-
ras ou origens étnico-raciais. Competições 
esportivas, além do entretenimento, refor-

çam a construção da cultura de paz, identi-
dade cultural e sentimento de pertencimen-
to dos povos. 

Oportunidades para praticar esportes 
e atividades físicas não são apenas ações 
complementares: são direitos essenciais 
para o desenvolvimento humano e o cami-
nho para uma vida saudável, feliz e produ-
tiva. Em 2012, a Conferência da ONU sobre 
Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, 
referiu-se às doenças não transmissíveis – 
muitas delas consequências da inatividade 
física –, como “um dos grandes desafios para 
o desenvolvimento sustentável no século 
21”, enfatizando a ligação fundamental entre 
saúde e desenvolvimento.

Quando se trata da prática da atividade 
física na infância, sabemos que toda criança 
tem direito fundamental a seu acesso. Nes-
se sentido, projetos educacionais devem ser 
desenvolvidos de forma que considerem, 
respeitem e valorizem a diversidade de ca-
racterísticas, interesses, habilidades e ne-
cessidades de aprendizagem que são únicas 
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para cada criança. Dessa forma, é possível 
proporcionar espaços educativos acolhe-
dores e inclusivos. 

O Projeto Escolas e Comunidades Ativas 
surge alinhado a essa visão, buscando con-
tribuir com recomendações para a inserção 
do movimento dentro da sala de aula, no 
ambiente escolar, e atividades orientadas 
para o Esporte Educacional, no ambiente 
esportivo e comunitário, para crianças de 6 
a 12 anos. O Projeto traz também a pers-
pectiva da Educação inclusiva e das pos-
sibilidades que ela pode oferecer para o 
avanço da Educação integral, mantida pela 
proposta da multidisciplinaridade. 

Por meio deste Projeto, o PNUD ofe-
rece uma importante ferramenta para 
qualificar a prática de atividade física na 
infância e encorajar os demais atores so-
ciais do país a direcionarem seus esforços 
para garantir o acesso à sua prática de 
maneira segura e inclusiva à população 
brasileira, de forma a impulsionar o de-
senvolvimento humano.  »

Oportunidades para 
praticar esportes e 
atividades físicas não 
são apenas ações 
complementares: são 
direitos essenciais para 
o desenvolvimento 
humano e o caminho 
para uma vida 
saudável, feliz 
e produtiva. 
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Introdução
Com o objetivo de compartilhar di-
retrizes, requisitos, características e 
formas de organização que regem o 
trabalho metodológico do Projeto Es-
colas e Comunidades Ativas, o PNUD 
apresenta o Documento Referencial. 
Ele descreve eixos importantes do Projeto 
para subsidiar o conhecimento aprofunda-
do de sua Metodologia e propiciar sua ado-
ção. Entendendo que a realidade brasileira é 
diversificada, o Documento Referencial foi 
desenvolvido de forma que permita adap-
tações ao Projeto de acordo com contextos 
e necessidades específicas no momento de 
sua implementação.

O Documento é iniciado por uma breve 
contextualização a respeito do atual cenário 
de inatividade física no mundo, destacando 
suas implicações e, ao mesmo tempo, ressal-
tando os benefícios que pode trazer quando 
revertido. 

9
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as principais características e princípios, con-
teúdos programáticos e meios de aplicação 
de cada uma. Ainda nessa seção, são apre-
sentadas recomendações referentes a fases 
implícitas ao processo de aprendizagem: 
formação, acompanhamento, monitora-
mento e avaliação. Estas recomendações 
permitirão que as propostas didático-meto-
dológicas do Projeto tenham respaldo, legi-
timidade e reconhecimento.

Por fim, são apresentadas recomendações 
que visam destacar elementos considerados 
centrais para que a proposta obtenha êxito, 
promovendo não apenas a atividade física, 
mas essencialmente os benefícios esperados 
para o processo de aprendizagem, formação 
integral e desenvolvimento das crianças.

Além do Documento Referencial, o Projeto 
é estruturado também por dois cadernos di-
dático-pedagógicos denominados Caderno 
Didático Escolas Ativas – na sala de aula e Ca-
derno Didático Comunidades Ativas – antes 
e depois da escola. Esses materiais fornecem 
orientações para escolas e comunidades, in-
cluindo uma série de atividades relacionadas 
às temáticas específicas das diferentes prá-
ticas corporais. Eles são, assim, instrumen-
tos para o suporte à prática do dia a dia dos 
professores e educadores, terminologias que 
utilizamos para denominar os responsáveis 
pela implantação e condução das atividades 
nas escolas e nas comunidades.

A seguir, é apresentada a fundamentação 
teórica do Projeto Escolas e Comunidades Ati-
vas, que aborda o contexto educacional brasi-
leiro e mostra como é possível alcançar a inte-
gração dos diversos campos de conhecimento 
a partir das orientações educacionais atuais, 
da inserção do movimento e da prática do 
Esporte Educacional, e de uma visão de Edu-
cação Inclusiva e do trabalho multidisciplinar. 

Essa forma inovadora de proporcionar 
melhorias educativas por meio do movi-
mento é exemplificada a seguir, por meio de 
um panorama sobre uma experiência piloto 
implementada entre 2014 e 2016 no Rio de 
Janeiro, intitulada Projeto Piloto Escolas e 
Comunidades Ativas. O acompanhamento 
e os resultados desse trabalho foram essen-
ciais para seu aperfeiçoamento, chegando a 
um formato que embasou a proposta meto-
dológica e o Projeto Escolas e Comunidades 
Ativas propriamente dito.

O Projeto Piloto é parte de um compro-
misso firmado entre oito parceiros em res-
posta à plataforma Desenhado para o Mo-
vimento, que convoca todos os setores da 
sociedade a empreenderem esforços em 
prol da atividade física. 

O capítulo seguinte do Documento Refe-
rencial aborda com detalhes o Projeto Es-
colas e Comunidades Ativas. São apresen-
tados seus objetivos e detalhadas as duas 
Metodologias que o compõem, destacando 
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O PNUD, em parceria com o INEP, IBGE, 
Ministérios da Educação, Saúde e Esporte e 
a Rede Esporte pela Mudança Social (REMS), 
produziu o Caderno de Desenvolvimento 
Humano sobre Escolas Ativas no Brasil, que, 
a partir de uma extensa pesquisa em âmbito 
nacional,  propõe um conjunto de políticas 
capazes de tornar as escolas mais ativas.  
O conceito utilizado para definir uma 
escola ativa, bem como sua relação com 
o desenvolvimento humano utilizado na 
publicação,  está alinhado às proposições da 
Metodologia Escolas Ativas — na sala de aula.

a escola ativa
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Como destacado no início dessa seção, o 
Documento Referencial foi desenvolvido de 
forma que permita adaptações ao Projeto de 
acordo com contextos e necessidades especí-
ficas conforme sua implementação. O mesmo 
se aplica aos cadernos didático-pedagógicos, 
que visam também proporcionar aos profes-
sores e educadores, tanto das escolas como 
das comunidades, critérios e referências para 
tomarem suas próprias decisões no planeja-
mento das práticas corporais e intervenções 
para ensino-aprendizagem e avaliação. »

Em relação às denominações utilizadas 
nas publicações deste Projeto, os 
termos "professor" e "educador" 

referem-se, respectivamente, aos 
profissionais que atuam no ambiente 

escolar e no ambiente comunitário.

Além do Documento 
Referencial, o Projeto é 
estruturado também por 
dois cadernos didático-
pedagógicos denominados 
Caderno Didático Escolas 
Ativas – na sala de aula 
e Caderno Didático 
Comunidades Ativas – 
antes e depois da escola.
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O mundo está enfrentando elevadas 
taxas de inatividade física juntamente 
com diversas mudanças sociais e de-
mográficas. Isso aconteceu em apenas 
uma ou duas gerações em alguns paí-
ses e até mais rápido em outros. Como 
resultado, nosso bem-estar físico, emocional 
e econômico tem ficado cada vez mais com-
prometido. Segundo a Organização Mundial 
da Saúde (OMS), mais de 60% dos adultos e 
2/3 dos jovens no mundo não praticam ativi-
dade física em níveis suficientes para garantir 
uma boa qualidade de vida1.  As recomenda-
ções da Organização são de, no mínimo, 60 
minutos por dia de atividade física moderada 
a intensa para crianças, e pelo menos 150 mi-
nutos por semana de atividade física mode-
rada a intensa para adultos2. 

A inatividade 
física no Brasil 

e no mundo

C A P Í T U L O  1
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1 A  World Health Organization, Health and Development through 
Physical Activity and Sport. Geneva, 2003
2  World Health Organization, Physical activity, Fact sheet
Reviewed June 2016. Disponível em: <http://www.who.int/media-
centre/factsheets/fs385/en/>.

A inatividade 
física no Brasil 

e no mundo

Pesquisas demonstram que, à medida que 
as economias se desenvolvem, os níveis de 
atividade de suas populações se tornam peri-
gosamente baixos. Os custos humanos e eco-
nômicos do progresso são enormes. A inativi-
dade física é uma perigosa ameaça iminente à 
saúde, ao bem-estar e à qualidade de vida de 
todos.  Porém, o mais importante é que resul-
ta  em uma erosão do potencial humano.

No contexto brasileiro, apesar dos avan-
ços no âmbito das políticas que fomentam o 
acesso à prática de atividade física e ao es-
porte no país, há ainda muito a ser realizado. 
No ambiente escolar, por exemplo, segundo 
o Censo Escolar 2013, apenas 31% das esco-
las brasileiras têm quadras esportivas e, para 
as escolas municipais, esse número é ainda 
menor: 19%. De acordo com a pesquisa Vigi-
tel 2013, do Ministério da Saúde, 57,4% das 
mulheres e 39,9% dos homens entrevistados 
responderam ser insuficientemente ativos, 
ou seja, praticavam menos de 150 minutos 
de atividade física por semana, considerando 
as atividades desenvolvidas no lazer, traba-
lho e deslocamento para o trabalho.

Em geral, na área da saúde, a falta de ativi-
dade física e hábitos prejudiciais como a má 
alimentação e o uso do tabaco são fatores 
que aumentam globalmente a incidência 
das doenças crônicas não transmissíveis. A 
OMS estima que essas doenças são respon-

dos jovens no 
mundo não praticam 
atividade física 
suficiente

60%

números

60
minutos
é o tempo mínimo 
diário recomendado 
pela OMS de 
atividade física 
moderada e intensa 
para crianças

150
minutos
é o tempo mínimo 
por semana 
recomendado para 
para adultos.
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quebrando o ciclo da inatividade

A infância 
apresenta 
uma excelente 
oportunidade para 
quebrar o ciclo da 
inatividade física

No período 
entre os 6 e 12 
anos, as crianças 
formam seu 
hábitos, gostos e 
preferências, que 
são levados para 
a vida toda

À medida que 
as crianças se 
desenvolvem, 
aprendem não só 
a se movimentar, 
mas também 
a gostar de se 
movimentar.

sáveis por aproximadamente 60% de todas 
as mortes no mundo3  e, no Brasil, esse nú-
mero chega a 72,4%4.   

Do ponto de vista individual, pessoas inati-
vas podem diminuir seu potencial de ganhos 
salariais na vida profissional, comprometen-
do sua produtividade e aumentando os níveis 
de absenteísmo devido aos períodos de afas-
tamento por licença médica, gerando mais 
gastos com tratamento para os empregado-
res e para o sistema de saúde. Dessa forma, 
além dos benefícios sociais, a prática de ativi-
dade física também pode ser vista como uma 
forma efetiva de medicina preventiva, tanto 
para os indivíduos quanto para os sistemas 
governamentais e empresas5.  

O ser humano foi feito para se movimen-
tar, e a prática de atividade física é com-
provadamente um fator impulsionador de 
desenvolvimento humano. Existem evidên-
cias que registram os inúmeros benefícios 
da atividade física, além de promover uma 

3 ONU. Relatório da força tarefa entre agências das Nações Unidas 
sobre o esporte para o desenvolvimento e a paz: Em direção às me-
tas de desenvolvimento do milênio. 2003.
4 MINISTÉRIO DA SAÚDE. Plano de ações estratégicas para o en-
frentamento das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) no 
Brasil, 2011-2022. 2011. Disponível em: <http://portalsaude.saude.
gov.br/index.php/o-ministerio/principal/portal-dcnt>.  Acesso em 
21 de maio de 2014.
5 Estimativas mostram que, em 2008, nos Estados Unidos, os cus-
tos diretos e indiretos da inatividade física somaram US$ 147 bi-
lhões. No Brasil, esse valor foi de US$ 11,8 bilhões, quase metade do 
orçamento destinado à educação do Ensino Fundamental I. (Dese-
nhado para o Movimento, 2013). 

Criar experiências 
positivas com a 
atividade física 
nessa faixa etária 
é fundamental

DOCUMENTO REFERENCIAL ↗ PROJETO ESCOLAS E COMUNIDADES ATIVAS
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boa saúde. A atividade física contribui para 
construção de liderança e aumento de pro-
dutividade e inovação, além de promover 
melhorias no desempenho educacional, na 
inserção social e nos níveis de renda e ge-
ração de desenvolvimento econômico6. Ela 
pode também contribuir para a diminuição 
de sintomas associados à depressão. Os 
benefícios individuais e coletivos são mais 
significativos e extensos do que o mundo 
reconhece atualmente.

6 Modelo do capital humano - Desenhado para o Movimento: uma 
agenda de ação para atividade física. São Paulo, 2013. Disponível em: 
<www.designedtomove.org>. Acesso em 26 de abril de 2016.

Nesse contexto, a infância apresenta uma 
excelente oportunidade de quebrar o ciclo da 
inatividade física. No período entre os 6 e 12 
anos, as crianças formam seu hábitos, gostos 
e preferências, que são levados para a vida 
toda. Criar experiências positivas com a ativi-
dade física nessa faixa etária é fundamental, 
pois, à medida que as crianças se desenvol-
vem, aprendem não só a se movimentar, mas 
também a gostar de se movimentar. 

É preciso alinhar esforços e trabalhar coleti-
vamente para criarmos um mundo onde a ati-
vidade física seja priorizada e integrada à roti-
na das pessoas. O Projeto apresentado neste 
documento tem o objetivo de fazer parte des-
ta solução, contribuindo para a construção de 
futuras gerações fisicamente mais ativas.  »
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Breve contexto 
educacional 
e esportivo 
brasileiro

A Educação como direito de todo cida-
dão deve acontecer de forma gratuita 
e universal, como garante a Constitui-
ção de 1988.  Desde então, esforços foram 
envidados no sentido de elaborar um Plano 
Nacional convergente com as necessidades 
sociais e humanas da sociedade brasileira. 

Nesse contexto, a aprovação da Lei de Di-
retrizes e Bases da Educação Nacional, LDB 
9.394/96 (BRASIL, 1996), representou um 
avanço em termos de reformas educacionais, 
com novas propostas de gestão da educação, 
de financiamento, de programas de avalia-

17

C A P Í T U L O  2



18

DOCUMENTO REFERENCIAL ↗ PROJETO ESCOLAS E COMUNIDADES ATIVAS

ção educacional e de políticas de formação 
de professores, dentre outras medidas com 
o objetivo de melhorar a qualidade da educa-
ção no país. Por sua vez, o Plano Nacional de 
Educação, instituído pela Lei nº 13.005/2014, 
reforça a importância da universalização da 
alfabetização e a ampliação da escolaridade 
e das oportunidades educacionais, além de 
estimular um planejamento integrado entre 
as diferentes esferas de governo. A propos-
ta da Base Curricular Nacional, em discussão 
atualmente, se apresenta como uma impor-
tante ferramenta de gestão para construção 
de um instrumento que servirá para orientar o 
projeto político-pedagógico das escolas, for-
talecendo assim as bases para uma educação 
de qualidade para todos, respeitando a diver-
sidade, as particularidades e os contextos. 

No entanto, alguns desafios ainda se apre-
sentam, como a distorção idade-série, a repe-
tência e a baixa escolaridade dos adolescen-
tes, jovens e adultos. Além disso, o processo 
de formação de professores e educadores no 
país ainda segue por uma vertente historica-
mente tradicional, apresentando uma dico-
tomia entre corpo e mente, que distancia o 
trabalho entre o desenvolvimento e a apren-
dizagem dos alunos.

Já no âmbito das políticas que promovem 
a prática do esporte e da atividade física no 
Brasil, compromissos também foram firma-
dos para que o esporte fosse incorporado na 
agenda do país. O direito ao esporte é, in-
clusive, assegurado na Constituição Federal 
de 1988 (artigo 5º, XXVIII; 24º, IX; 217º). Em 
2003, foi sancionada a Lei nº 10.793, que es-
tabelece a educação física como componen-
te curricular obrigatório da educação básica. 
Em 2006, foi sancionada a Lei de Incentivo 
ao Esporte (Lei 11.438/2006), que permite 
que as empresas e pessoas físicas possam 

7 MINISTÉRIO DO ESPORTE. II Conferência Nacional do Esporte- 
Documento Final.
8 MINISTÉRIO DO ESPORTE. Sistema Nacional do Esporte (SNE). 
Disponível em: <http://www.esporte.gov.br/index.php/sistema-na-
cional-do-esporte/inicio>.

destinar parte de seu Imposto de Renda para 
financiar projetos esportivos de participação, 
educacional ou de rendimento, previamente 
aprovados. Também em 2006, o Ministério 
do Esporte realizou a II Conferência Nacional 
do Esporte7, e estabeleceu a necessidade de 
criação de um Sistema Nacional de Esporte 
(SNE)8. Esse sistema está atualmente sendo 
construído com o objetivo de organizar os 
entes públicos, privados e do terceiro se-
tor - de forma articulada e integrada - para 
promover e fomentar políticas esportivas 
para toda a população brasileira. O SNE será 
implementado por uma Lei de Diretrizes e 
Bases, que definirá a estrutura e o funciona-
mento do esporte no Brasil. Serão caracteri-
zados os níveis de atendimento, os serviços 
a serem ofertados e os responsáveis pela 
execução das diretrizes, seja em âmbito das 
entidades públicas – União, Estados e Mu-
nicípios -, seja em colaboração com as enti-
dades privadas, além de disciplinar também 
questões do financiamento do esporte e de 
políticas de recursos humanos.

O Projeto Escolas e Comunidades Ativas 
está, assim, alinhado às principais tendências 
que orientam a educação e o esporte no Bra-
sil, uma vez que reforçam a prática de ativi-
dade física com caráter inclusivo e propulsor 
de desenvolvimento humano, e entendem  
que o processo de ensino-aprendizagem é 
aprimorado quando há a compreensão da 
criança como um todo.  »
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Conceitos
orientadores

Apresentam-se aqui os principais conceitos que 
fundamentaram o desenvolvimento das Metodologias 

contidas no Projeto Escolas e Comunidades Ativas.

C A P Í T U L O  3
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V ários estudos no campo da neuro-
ciência, investigando como a mente 
de uma criança cresce e se desenvol-

ve, tendem a confirmar os princípios de uma 
abordagem socioconstrutivista à educação 
com base em teorias de diferentes autores 
(DEWEY, 1969; PIAGET, 1967; VYGOTSKY, 
1966). A ideia central da teoria é que as crian-
ças aprendem sobre uma base social, e que a 
compreensão dos significados acontece por 
meio da interação ativa e dinâmica com os 
ambientes físico, social e emocional. 

Alguns princípios gerais da neurociên-
cia indicam que os diferentes sistemas de 
desenvolvimento humano - físico, social, 
emocional e cognitivo - operam estreita-
mente ligados entre si. Qualquer forma de 
desenvolvimento que é realizado em um 
destes sistemas influencia e é influencia-
do pelo que acontece no outro. É possível 
citar numerosos exemplos de como este 
princípio de caráter holístico é realizado na 
vida de cada pessoa. Por exemplo, quando 
uma criança começa a explorar as formas 
das letras e os sons associados a elas é pra-
ticamente impossível separar os processos 
de leitura dos de escrita. Cada uma destas 
ações, de fato, imediatamente evoca a ou-
tra. Por outro lado, a leitura e a escrita en-
volvem, simultaneamente, dois sentidos 
diferentes, o da visão e o da audição, e uma 

T Ó P I C O  1

Neurociência 
e Aprendizagem

ampla gama de funções cerebrais (auditiva, 
visual, mas também específicas do idioma), 
que nosso cérebro coordena continuamente 
(GARDNER; GALIMBERTI, 2005).

Outro aspecto igualmente importante 
ligado ao aprendizado é a emoção. Apren-
dizagem, memória e emoções estão intima-
mente relacionadas (CAINE; CAINE, 1997). 
Por isso, o ambiente de aprendizagem deve 
levar as crianças a explorar, pensar e expres-
sar as suas ideias através de uma variedade 
de códigos diferentes, para que possam ex-
pandir todas as formas de inteligência. 

Além das diferentes formas de funciona-
mento mental descritas anteriormente, é 
relevante também considerar a questão de 
como reconhecer e ter em conta as caracte-
rísticas específicas de desenvolvimento de 
cada criança em uma sala de aula. Uma das 
estratégias de ensino mais eficazes a este 
respeito vem da teoria de Vygotsky na zona 
de desenvolvimento proximal (VYGOTSKY, 
1966), que é o espaço entre as habilidades 
e conhecimentos já adquiridos pela criança 
e aqueles ainda a serem desenvolvidos por 
meio da interação e da troca de experiên-
cias, oportunizando amplas possibilidades 
de intercâmbio social e cognitivo (KASTEN; 
CLARKE, 1993). Quando esse ambiente pro-
move a confiança e o diálogo, as crianças 
gradualmente aprendem a conectar o do-
mínio socioemocional ao cognitivo e físico.

Por fim, a singularidade de uma crian-
ça é demonstrada através de centenas de 
maneiras diferentes (como por exemplo, 
a velocidade de aprendizagem, a atenção, 
a memória, o movimento corporal e assim 
por diante), o que indica a necessidade de 
percursos de aprendizagem que possam 
abranger todas as crianças.   »
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A perspectiva da Educação Inclusiva, 
que atende às determinações de 
Educação para todos, deve promo-

ver a aprendizagem e o desenvolvimento, 
ocorrendo especialmente quando as contra-
dições e a heterogeneidade, características 
da própria sociedade, são refletidas no traba-
lho educacional. Segundo a Política de Edu-
cação Especial na Perspectiva da Educação 
Inclusiva (BRASIL, 2008, s/p): 

T Ó P I C O  2

Educação
Inclusiva

Diante de todas essas constatações e das 
orientações educacionais, resta ainda reco-
nhecer formas capazes de promover as rela-
ções necessárias entre a necessidade social 
de desenvolvimento e a possibilidade de 
aprendizagem, voltando para a compreensão 
da integralidade educacional presente nos 
diversos campos do conhecimento articula-
dos por meio do trabalho multidisciplinar.

Sabe-se que a presença de crianças com 
deficiência nas salas de aula regulares con-
siste em um grande desafio para o professor, 
que pode se sentir inseguro em estimular 
a participação delas em algumas ativida-
des, especialmente nos momentos em que 
é preciso se movimentar, e na exigência de 
determinados conhecimentos. Por isso, é 
importante não ter receio, pois quando esti-
muladas e acreditadas, sempre respeitando 

suas limitações, muitas vezes as 
crianças conseguem se superar, 
facilitando inclusive o desenvol-
vimento das outras crianças por 
meio da convivência e da cons-
trução do respeito à diversidade.

Vale lembrar que, para muitas 
crianças, a escola é o único lugar 
de experimentação e libertação, 
no qual encontram as outras e 
aprendem a se socializar e a su-
perar as próprias limitações.

A Conferência Mundial de 
Educação para Todos, mencio-
nada anteriormente, reabre dis-
cussões de movimentos que afir-
mam a necessidade de garantia 
do Estado ao direito educacional 
nas escolas regulares para pes-
soas com alguma deficiência, até 
então segregadas aos ambientes 

"Os estudos mais recentes no campo 
da educação especial enfatizam que as 
definições e uso de classificações devem ser 
contextualizados, não se esgotando na mera 
especificação ou categorização atribuída a um 
quadro de deficiência, transtorno, distúrbio, 
síndrome ou aptidão. Considera-se que 
as pessoas se modificam continuamente, 
transformando o contexto no qual se 
inserem. Esse dinamismo exige uma atuação 
pedagógica voltada para alterar a situação 
de exclusão, reforçando a importância dos 
ambientes heterogêneos para a promoção 
da aprendizagem de todos os estudantes."

(BRASIL, 2008)
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de escolas especializadas ou até mesmo 
sem o acesso à escolarização. Tal conferên-
cia reacende a discussão acerca da garantia 
de acesso, permanência e ensino de quali-
dade para todos, inclusive aos que dela fo-
ram excluídos (WCEFA, 1990). 

No mesmo sentido, a Conferência Mundial 
sobre Necessidades Educacionais Especiais, 
realizada em 1994 em Salamanca, na Espa-
nha, afirma que todas as crianças devem 
aprender juntas, na mesma escola, e tais de-
clarações incentivam a criação de políticas 
educacionais brasileiras no sentido de avan-
çar para o princípio das escolas inclusivas, 
defendendo que as escolas precisam estar, 
pedagógica e administrativamente, organi-
zadas para atender a demanda de todas as 
crianças indistintamente. Segundo Machado 
e Vernick (2013, p. 51), pode-se afirmar que:

Para muitas crianças, 
a escola é um dos 
únicos lugares  de 

experimentação 
e libertação, no 

qual encontram as 
outras e aprendem 

a se socializar e a 
superar as próprias 

limitações.

"No âmbito da política 
educacional brasileira, 
apesar das mudanças 
ocorridas na organização 
administrativa do 
Ministério da Educação e 
Cultura (MEC) em relação 
à educação especial,  é 
publicado no Governo 
de Fernando Henrique 
Cardoso o documento 
intitulado Política Nacional 
de Educação Especial 
(BRASIL, 1994), com o 
objetivo de garantir o 
atendimento educacional 
às '[...] pessoas portadoras 
de deficiência, condutas 
típicas (problemas de 
conduta) e de altas 
habilidades (superdotadas), 
assim como orientar todas 
as atividades que garantem 
a conquista e a manutenção 
de tais objetivos'. Essa 
política abandonou o termo 
'excepcional', adotando 
a nova terminologia 
citada acima conforme os 
padrões internacionais."

(MACHADO; VERNICK, 2013, p. 51)
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O texto anterior indica orientações que 
também encontram fundamentação em de-
terminações legais que buscam promover o 
direito de igualdade de acesso à educação, 
ao esporte e ao lazer, como por exemplo:

 A Educação Inclusiva determina que o 
atendimento aos alunos seja realizado “pre-
ferencialmente na rede regular de ensino” 
(MACHADO; VERNICK, 2013, p. 51), apon-
tando o princípio da integração como base 
para a proposta educacional, e afirmando 
que os alunos possam ser atendidos na 
classe regular, na classe especial, na classe 
hospitalar, no centro integrado de Educação 
Especial e na escola especial.

A partir destas determinações e orienta-
ções, das políticas e da legislação a respeito 
da proposta da Educação Inclusiva e do di-
reito de acesso ao processo de escolarização 
e à Educação Integral, é importante ressaltar 
que o trabalho realizado na organização do 
Projeto Escolas e Comunidades Ativas res-
ponde às constatações de que o movimento 
pode auxiliar no trabalho com a proposta da 
Educação Inclusiva, principalmente pelos 
direcionamentos das atividades e suas con-
tribuições para a socialização das crianças e 
para o respeito às limitações de todos. »

• Constituição Federal (artigos 6º, 14 e 17) (1988);
• Lei de Diretrizes e Bases da Educação (1996);
• Plano Decenal de Educação para Todos (1993);
• Estatuto da Criança e do Adolescente (1990);
• Política Nacional do Esporte (2005);
• Plano Nacional de Educação (2014).
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A visão verticalizada e comparti-
mentada da aprendizagem passa 
a ser discutida e questionada já no 

final do século XIX, mas apenas no final do 
século XX estas críticas ganham apoio nas 
discussões mais relevantes relacionadas à 
prática, às modificações e às transformações 
da sociedade. Busca-se um estudo horizon-
talizado dos temas propostos e necessários 
aos saberes humanos, para além da divisão 
das disciplinas e da visão individualizada do 
conhecimento.

Historicamente, sabe-se que tal aborda-
gem não é facilmente realizada, motivo pelo 
qual é entendida como um grande desafio 
para os educadores. Porém, quando bem 
desenvolvida, torna-se objeto de reconheci-
mento e motivação. A possibilidade de tra-
balho visto como multidisciplinar surge da 
visão de alguns teóricos no início do século 
passado: em especial, pode-se considerar 
aqui o “Método Decroly”, no qual o trabalho 
é constituído sob a orientação dos “centros 
de interesse”, sobre o qual  Amado (2014, p. 
16-17) afirma que:

T Ó P I C O  3

Multidisciplinaridade

O trabalho com esta proposta de Decroly se 
alinha às orientações do Projeto por reconhe-
cer o respeito pela cultura e pelos elementos 
do desenvolvimento das crianças, além de ser 
orientado pelos princípios da multidisciplinari-
dade e da presença da multicultura.  As relações 
defendidas entre o processo de aprendizagem 

"O Método Decroly de trabalho com 
os centros de interesse surge diante 
da ideia da organização global do 
ensino rompendo com a rigidez 
dos currículos escolares até então. 

(AMADO, 2014, P. 16-17; GRIFOS DO AUTOR)

Para ele, deveria existir apenas 
a necessidade de compreensão 
de seis centros de interesse que 
substituiriam os programas de 
estudos. Estes centros de interesse 
deveriam organizar-se com base em 
temas como a criança e a família, a 
criança na relação com a escola, o 
mundo da criança e o mundo animal, 
o mundo da criança e o mundo 
vegetal, relações da criança com o 
mundo geográfico e a criança na 
compreensão do universo. Tais ideias 
foram retomadas posteriormente 
por Freinet e Paulo Freire para seus 
trabalhos com relação à cultura e 
o respeito ao outro e aos saberes 
produzidos na realidade do aprendiz. 
A proposta educacional com os 
centros de interesse promove as 
ações que dissolvem a necessidade 
de construção dos conhecimentos 
compartimentados. "
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e a presença do movimento em sala de aula 
coincidem com os elementos propostos de or-
ganização que superaram a questão disciplinar. 

Sendo assim, as propostas educacionais 
brasileiras atuais vão ao encontro da multidis-
ciplinaridade em ações e projetos que colabo-
rem para a integração dos diversos campos 
educacionais, promovendo assim a formação 
integral das crianças, cujos objetivos coinci-
dem com aqueles propostos no Projeto Esco-
las e Comunidades Ativas.

Adequar e englobar todos estes elementos 
é um desafio para as Metodologias propostas 
no Projeto, que deve ser visto como a bus-
ca pelo atendimento da integralidade entre 
desenvolvimento e aprendizagem, respon-
dendo às determinações mais atuais da Edu-
cação para promover avanços, não apenas no 
processo educativo, mas também no que se 
refere às questões sociais e culturais, idea-
lizando uma sociedade mais ativa e  certifi-
cando as determinações que consideram as 
crianças como sujeitos de direito e de capa-
cidade de desenvolvimento ligado com seus 
processos de aprendizagem. 

No rumo da Educação e da aprendizagem 
garantidas constitucionalmente como direitos 
subjetivos para todos, os programas e projetos 
educacionais e sociais têm encontrado pos-
sibilidades de implementação e, dentre elas, 
a interface com o esporte é uma forte contri-
buinte na construção de novos patamares de 
sucesso escolar e comunitário. »

A queles que atribuem ao esporte a 
tarefa de socializar e desenvolver 
as crianças em todos os seus as-

pectos devem ter ações organizadas e ide-
alizadas a partir de um modelo de ativida-
de física e esportiva que busque realmente 
transformações.

A atividade física e o esporte atuam como 
instrumentos de formação integral do in-
divíduo, oferecendo possibilidades que se 
consolidam em práticas corporais que tra-
balham o desenvolvimento de princípios 
socioeducativos como a inclusão, a partici-
pação, a cooperação, a corresponsabilidade 
e a coeducação, de forma a trabalhar ques-
tões como o respeito pelas regras, a resolu-
ção de conflitos, a conexão com outras pes-
soas, a liderança e o respeito ao outro. 

Com ações inicialmente simples e mo-
tivadoras, espera-se que as Metodologias 
possam impactar positivamente no compor-
tamento das crianças, no interesse e concen-
tração, além de contribuir para o aumento 
da frequência e consequente diminuição da 
evasão escolar, fatores estes que incidem no 
desempenho acadêmico e no desenvolvi-
mento humano saudável.

Reforça-se aqui a vertente educacional do 
esporte denominada Esporte Educacional, 
definida como instrumento de formação do 
cidadão que, por meio da sua prática peda-
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Esporte
Educacional

9TUBINO, M. J. G.; GARRIDO, F.; TUBINO, F. Dicionário 
Enciclopédico Tubino do Esporte. Rio de Janeiro: SENAC, 
2006. p.88.
10  Exemplos disso são os cadernos referenciais do “Pro-
grama Brasil Vale Ouro” da Fundação Vale do Rio Doce, 
disponibilizado no Portal da UNESCO.
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gógica, desenvolve valores, atitudes e outros 
atributos. Vale lembrar que há uma ampla 
discussão sobre o desenvolvimento do en-
sino de habilidades e capacidades esportivas 
nos  contextos do Esporte Educacional na li-
teratura existente  no Brasil e no mundo.

O princípio de Esporte Educacional é reco-
nhecido pela ONU e pelo Estatuto da Criança 
e Adolescente – ECA (Lei 8.069/90), que, em 
suas bases, asseguram o esporte como um 
direito do cidadão, e que, além de ser instru-
mento de saúde e educação, pode contribuir 
para estimular uma cultura de paz e tolerância.

Para se chegar a esta compreensão, parte-
se do pressuposto de que não há esporte de 
sentido único, um esporte como fenômeno 
singular. O que há são vários modos de re-
presentá-lo, de praticá-lo, de vivenciá-lo e de 
interpretá-lo (CONSTANTINO, 2007). 

Por isso, compreende-se que o esporte é 
um fenômeno plural que pode ocorrer em 
diversos contextos de prática, com diferen-
tes níveis de exigência, bem como diversos 
sentidos e significados atribuídos por seus 
praticantes e apreciadores (GONZÁLES et 
al, 2014). No Projeto Escolas e Comunidades 
Ativas, enfatiza-se e destaca-se o esporte 
por reconhecer seu valor pedagógico e sua 
capacidade de proporcionar a reflexão do 
movimento com sentidos e significados que 
o contexto lhe permite construir. Para Bento 
(2006, p. 53):

"As atividades esportivas são 
concebidas e intencionadas como 
motivos e oportunidades para 
objetivos educativos situados 
além do fortalecimento, da 
funcionalidade e expressividade 
do corpo. O terreno esportivo é um 
espaço, por excelência, de formação, 
educação, desenvolvimento da 
personalidade  e de florescimento 
do Eu Moral. Enfim,  o esporte é 
uma forma de educação moral, 
cumprindo funções ao serviço  
de uma elevada formação ética  
dos indivíduos e da saúde moral  
da sociedade."

(BENTO, 2006, p. 53)

O esporte é 
compreendido 

como uma atividade 
humana, atuando 

no desenvolvimento 
integral do homem 

para sua socialização, 
sua saúde e 

desenvolvimento da 
autoestima.
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Nessa concepção, o esporte é compreen-
dido como uma atividade humana, atuan-
do no desenvolvimento integral do homem 
para sua socialização, sua saúde e desenvol-
vimento da autoestima (TANI, 2007). 

Movimentar-se é a mais básica das ca-
racterísticas humanas. O movimento, que 
começa ainda no útero materno e só vai 
acabar na morte, manifesta-se nas mais 
diversas situações, de forma involuntária 
ou programada, em qualquer lugar, inde-
pendente das diferenças que nos caracte-
rizam. É por meio da linguagem corporal 
ou do movimento, assim como outras 
formas de linguagem, que homens, mu-
lheres, crianças, jovens ou idosos se mani-
festam, se expressam e se comunicam em 
um  processo de interação com o outro e 
com o mundo.

Segundo Medina (1983 apud BETTI, 
2013, p.33), "A motricidade humana traz 
consigo toda uma (re)significação de nossa 
existência”. Há uma extrema coerência en-
tre o que somos, pensamos, acreditamos 
ou sentimos e aquilo que expressamos 
através de pequenos gestos, atitudes, pos-
turas ou movimentos mais complexos.

O veículo do movimento é o corpo que, 
mesmo sendo uma constituição biológi-
ca, é o sujeito da ação de se movimentar, 
estando propício às interferências e con-
dicionamentos socioculturais. Segundo 
Figueira (2008), o corpo é construído no 
contexto cultural e social onde o ser hu-
mano vive, sendo produzido nas relações 
que ali se estabelecem na medida em que 
cada grupo social estabelece significados 
culturais para si. Para Lemos (2014): (LEMOS, 2014)

"Se pensarmos no homem pré-
histórico, que inicialmente era 
nômade e buscava alimento e 
caça, que quando acabavam em 
determinado local, ele partia para 
outro. Ao voltarmos nosso olhar, 
no sentindo de identificar práticas 
corporais, podemos imaginar 
que o homem apresentava boa 
resistência aeróbia, já que fazia 
longas caminhadas, provavelmente 
era um bom velocista, pois ser mais 
rápido do que um animal era de 
suma importância para manter 
a sua vida."
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A evolução humana com a revolução indus-
trial e, mais recentemente, com a revolução 
tecnológica, transformaram as necessidades 
humanas e reconfiguraram a motricidade e o 
próprio movimento do corpo, antes caracteri-
zado pela necessidade de sobrevivência, para 
patamares mais ligados às novas tecnologias, 
às artes, ao esporte e ao lazer. Nesse sentido, 
Silva (1997, p.81) afirma que: 

Nesse contexto, quanto às considerações 
em relação ao esporte, também é necessá-
rio compreender alguns elementos que são 
especificamente relacionados com o pro-
cesso educacional, ressaltando que aqui são 
considerados aspectos que respondem à 
necessidade de compreender o desenvolvi-
mento das crianças desde cedo, integrando 
as áreas da motricidade, da sociabilidade, da 
afetividade e da cognição, tendo o processo 
de aprendizagem um papel fundamental no 
estímulo e na motivação para que as crianças 
se tornem mais ativas.

O processo do desenvolvimento das habili-
dades motoras tem sido apresentado por duas 
linhas principais e complementares. Uma de-

Movimentar-se é a mais básica das características humanas.  
O movimento manifesta-se nas mais diversas situações, 
de forma involuntária ou programada, em qualquer lugar, 
independente das diferenças que nos caracterizam. 

"Considerando que o homem é 
uma unidade dialética e não um 
indivíduo fragmentado em corpo, 
alma, mente, e entendendo que 
ele interage com o mundo por 
meio deste corpo em movimento, 
construindo uma linguagem cheia 
de significados, de códigos que 
traduzem o seu estar no mundo, 
suas determinações históricas e 
sociais, verifica-se a importância 
da Educação Física como prática 
pedagógica, porque social."

(SILVA, 1997, p. 81)
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las é que o desenvolvimento das habilidades 
motoras ocorre por meio da maturação (pro-
cesso no qual explica o desenvolvimento das 
habilidades motoras pelo indivíduo que seria 
“geneticamente programado”), há muito tem-
po defendida por Gesell (1925). No entanto, 
uma segunda linha defendida por Gallahue e 
Ozmun (2005) propõe o modelo transacional, 
indicando que o desenvolvimento pleno das 
habilidades motoras tem por base a relação 
direta entre o indivíduo, a tarefa e o ambiente 
(processo que não depende apenas da gené-
tica da criança, mas sim da exigência da tarefa 
e de fatores externos).

O modelo transacional indica que as dife-
renças de desenvolvimento no comporta-
mento motor podem ser observadas a partir 
do indivíduo (hereditariedade, sua natureza, 
fatores intrínsecos, restrições estruturais e 
funcionais), do ambiente (físico e sociocultu-
ral, experiência) e das exigências da tarefa.

Fica claro então que a idade não é o único 
determinante do desenvolvimento motor do 
sujeito, mas é um componente importante a 
ser considerado, já que apresenta relação com 
aspectos inerentes em cada idade. Assim, é 
importante saber quais características físico-
motoras são mais comuns de acordo com a 

MODELO DE DESENVOLVIMENTO MOTOR DURANTE O CICLO DE VIDA

FAIXAS E TÁRIAS 
APROXIMADAS DE 
DESENVOLVIMENTO

OS ESTÁGIOS DE 
DESENVOLVIMENTO 

MOTOR

Fase motora especializada

Utilização 
permanente 

na vida diária

Utilização 
permanente 

recreativa

Utilização 
permanente 
competitiva

• Utilização permanente
• Aplicação

• Transitório

• 14 anos e acima
• de 11 a 13 anos
• de 7 a 10 anos

• de 6 a 7 anos
• de 4 a 5 anos
• de 2 a 3 anos

• de 1 a 2 anos
• do nascimento até 1 ano

• de 4 meses a 1 ano
• dentro do útero  
até 4 meses de idade

• Maduro
• Elementar

• Inicial

• Pré-controle
• Inibição de resultados

• Decodificação  
de informações

• Codificação de resultados

Fase motora fundamental

Fase motora rudimentar

Fase motora reflexiva
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faixa etária, mas professor e o educador de-
vem ter em mente que adaptações nas aulas 
devem ocorrer considerando o repertório mo-
tor e as influências do meio em conjunto com 
as características da faixa etária.

Vale destacar que, na medida em que a 
criança se desenvolve, as destrezas motoras 
fundamentais (ou básicas) adquiridas quan-
do ela era mais jovem são aplicadas como 
destrezas especializadas (ou complexas) a 
uma variedade de atividades recreativas, na 
dança e nas modalidades esportivas. Por 
exemplo, a destreza motora de rebater um 
objeto em um padrão por baixo, lateral ou 
por cima é progressivamente refinada e, mais 
tarde, aplicada em um gesto esportivo ou re-
creativo de atividades lúdicas ou modalida-
des esportivas como golfe, beisebol ou tênis 
(GALLAHUE; OZMUN, 2005).

Portanto, propostas metodológicas organi-
zadas a partir das faixas etárias corresponden-
tes às destrezas motoras básicas preparam a 
criança com estímulos adequados a cada ida-
de, com vistas a posteriormente praticar uma 
ou mais modalidades esportivas específicas. 
Para orientação geral, utiliza-se a proposta 
clássica de Gallahue e Ozmun (2005), que re-
presenta metaforicamente o desenvolvimen-
to motor em forma de ampulheta. 

Na faixa etária dos 6 aos 12 anos, dá-se 
foco à fase de movimentos gerais ou transi-
tórios (movimentos fundamentais - motora 
fundamental) e à fase de habilidades especí-
ficas (movimentos especializados - motora 
especializada). 

Na fase dos movimentos gerais/funda-
mentais ou transitórios, as expressões mo-
toras são consequência dos movimentos 
rudimentares, onde as crianças formam e 
exploram suas habilidades e capacidades 

FASES MOTORAS

O processo de aprendizagem tem 
um papel fundamental no estímulo 
e na motivação para que as crianças 
se tornem mais ativas.

Controle de competência motora

FATORES

fatores  

individuais

fa
to

re
s  

am
bien

ta
is

Fase motora especializada

Fase motora fundamental

Fase motora rudimentar

Fase motora reflexiva

AmbienteHereditariedade

O desenvolvimento 
motor pode ser 

representado em 
forma de ampulheta, 

que ilustra a transição 
das fases motoras 

durante a vida.
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motoras. Os movimentos fundamentais são 
básicos para qualquer outra combinação de 
movimento.  Cada expressão motora dentro 
desta fase pode se apresentar em três estágios 
de desenvolvimento: inicial, elementar e ma-
duro. Portanto, fica clara a necessidade de ati-
vidades diversificadas a fim de explorar todo o 
processo de maturação da criança e garantir a 
transição de um estágio para o outro, de forma 
continuada, respeitando as individualidades e 
as características gerais do grupo. 

No estágio maduro, caracterizado por de-
sempenhos motores mais eficientes no qual 
a criança desenvolve também funções visuais 
mais sofisticadas, será possível verificar a com-
binação de certas habilidades, como a integra-
ção entre a locomoção e a manipulação. Dito 
de outro modo, podemos observar a criança 
caminhando ou correndo e, simultaneamente, 
conduzindo um objeto com as mãos ou pés. 
Fica clara a relação da preparação com a prática 
esportiva nessa fase.

Os estágios seguintes, conhecidos por 
transitório e de aplicação (GALLAHUE; OZ-
MUN, 2005), encontram-se na fase motora 
especializada que ocorre, teoricamente, na 
faixa dos 7 aos 12 anos ou mais. É o perí-
odo no qual as habilidades motoras fun-
damentais (locomotoras, estabilizadoras e 
manipulativas) são refinadas, combinadas 
e elaboradas de acordo com as exigências 
de determinadas situações vivenciadas. 
Por exemplo, desempenhar o drible no 
basquetebol envolve movimentos combi-
nados de locomoção (correr) e manipula-
ção (quicar a bola); executar uma “estrela” 
na ginástica exige da criança habilidades 
de locomoção e de estabilização, entre 
outros exemplos. É um momento de des-
coberta das combinações de movimentos 
e de vários padrões motores (GALLAHUE; 
OZMUN, 2005; MAGILL, 2000).

O primeiro estágio desta fase do de-
senvolvimento motor, reconhecido por 
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Gallahue e Ozmun (2005), chama-se Estágio 
Transitório, que ocorre dos 7 aos 10 anos de 
idade aproximadamente. Neste período, a 
criança começa a realizar combinações das 
habilidades motoras fundamentais com mais 
competência em relação à fase anterior. Neste 
momento, as habilidades motoras que já são 
mais refinadas e um pouco mais complexas 
são utilizadas em jogos, brincadeiras e em si-
tuações do cotidiano. 

A faixa etária inicial do Projeto se encontra 
entre 6 e 7 anos, como uma oportunidade de 
desenvolvimento e posterior refinamento dos 
movimentos fundamentais, prevendo mais es-
pecificidade para a próxima fase dos 8 e 9 anos, 
de movimentos gerais que podem ser relacio-
nados às diferentes habilidades esportivas. 

Vale destacar que, na realidade das crianças 
modernas, pesquisas específicas como Limão 
et al (2012) constatam que, em crianças de 6 
anos de idade observadas, a maioria ainda 
não atingiu o estágio maduro de desenvolvi-

mento para as habilidades consideradas, o 
que é contrário ao indicado e esperado pela 
literatura. Sendo assim, ressalta-se ser co-
mum encontrar padrões diversos de movi-
mento entre crianças na mesma faixa etária, 
onde, por exemplo, crianças de 9 e 10 anos 
de idade, ao serem observadas em ações de 
movimento, ainda não conseguiram avançar 
os estágios inicial e elementar da fase moto-
ra fundamental que, teoricamente, deveriam 
estar presentes na faixa etária dos 6 e 7 anos. 
Essa realidade deve ser considerada pelos 
professores no momento do planejamento, 
da organização e no desenvolvimento das 
atividades propriamente ditas.

Portanto, reafirmam-se a atividade física e 
o esporte como práticas do movimento que 
se transformam em fala, gesto, expressão 
corporal e comunicação, uma vez que, para 
Bruel (1990, p. 11),  ”integram uma totalidade, 
indo desde a expressão dos sentimentos até 
o gesto mecânico", e não se pode desconhe-
cer a importância do movimento e do movi-
mentar-se no contexto da Escola e do Esporte 
Educacional realizado nas comunidades.

Quanto às propostas de atividade física e 
de esporte, destaca-se que precisam ser bem 
orientadas, para que a prática corporal viven-
ciada seja adequada à faixa etária e aos dife-
rentes momentos do desenvolvimento motor 
das crianças (FACIO, 2015). Outro aspecto im-
portante é considerar a preferência das crian-
ças, de forma que elas desfrutem mais dos 
benefícios do exercício, que, além de físicos, 
propiciam também o convívio com o outro e 
o aprendizado de regras de convivência.

Quando se fala de esporte se está deno-
minando uma prática corporal que envolve 
habilidades motoras e capacidades físicas 
específicas, regras e, eventualmente, com-

O esporte, 
enquanto atividade 

física organizada, 
é importante não 

apenas para o 
desenvolvimento 

físico e motor, mas 
também para o 

desenvolvimento 
social das crianças.
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petição. Nesse sentido, o esporte, enquan-
to atividade física organizada, é importante 
não apenas para o desenvolvimento físico 
e motor, mas também para o desenvolvi-
mento social das crianças. A partir de suas 
regras e condições, as crianças conseguem 
compreender formas de se relacionar com 
os outros, trocando experiências, competin-
do e formando espírito de equipe.

Tanto as atividades físicas como a parti-
cipação em atividades esportivas podem 
contribuir muito na prevenção e combate da 
obesidade infantil, mas o mais importante 
está na regularidade dessas ações. O reco-
mendado na literatura (FACIO, 2016) para 
crianças a partir de 5 anos é que participem 
de atividades físicas ou esportivas pelo me-
nos uma hora por dia, e não passem mais de 
duas horas em atividades sedentárias, como 
assistir TV ou vídeos e utilizar tablets, celula-
res e computadores.

O foco maior dos responsáveis pelas crian-
ças e de seus professores e educadores deve 
estar em oferecer várias atividades para que 
elas possam experimentar, vivenciar, conhe-
cer e, assim, poder escolher as atividades que 
mais lhes agradam, aumentando sua adesão 
voluntária e não imposta. Nesse sentido tam-
bém, a criança deve se sentir confortável no 
ambiente, e a atividade deve ser divertida e 
ter componente lúdico para garantir a partici-
pação dela por mais tempo.

No âmbito do desenvolvimento de valores, 
resgata-se a necessidade de interlocução do 
esporte com os “Quatro Pilares da Educação” 
(aprender a conhecer; aprender a conviver; 
aprender a fazer;  aprender a ser), desenvolvi-
dos com propriedade no relatório de Jacques 
Delors de 1998, apresentado pela UNESCO. 
Essa contextualização é entendida como 

quatro pilares da educação

Aprender a ser 
(desenvolvimento de 
competências pessoais), 
inclui desenvolver 
identidade, autoestima, 
autoconceito, autoconfiança, 
autopercepção, querer ser, 
plenitude humana.

Aprender a conviver 
(desenvolvimento de competências 
sociais): conviver é relacionar-se, 
aprender a comunicar-se com o 
outro, aprender a interagir, aprender 
a se cuidar, aprender a cuidar do 
lugar onde se vive, aprender a 
valorizar o saber social.

Aprender a fazer 
(desenvolvimento de 
competências físicas - 
produtivas): capacidade de 
planejar, trabalhar e decidir, 
domínio da lectoescritura, 
capacidade de descrever, 
analisar e interpretar dados, 
fatos e situações.

Aprender a conhecer 
(desenvolvimento de competências 
produtivas - técnicas): domínio 
de conhecimentos específicos e 
experiências em diferentes áreas e 
diferentes métodos e estratégias 
para resolver diferentes situações e 
alcançar o objetivo de forma ágil e 
eficaz: aprender a aprender, ensinar 
o ensinar, conhecer o conhecer.

(Jacques Delors, UNESCO, 1998)
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oportunidade para reforçar a compreensão 
de que a prática educativa representada 
pelo esporte deve se organizar em torno de 
quatro aprendizagens fundamentais que, ao 
longo de toda a vida, poderão ser os pilares 
do conhecimento e da convivência para os 
indivíduos (DELORS, 1998). 

Segundo este relatório, as ações destinadas 
às crianças e aos adolescentes transitam defi-
nitivamente para o campo da Educação Inte-
gral e deixam de ser ações compensatórias de 
suas supostas carências. Com isso, a Educação 
deve se organizar em torno das quatro apren-
dizagens fundamentais.

Desta forma, procura-se trabalhar com Edu-
cação no sentido pleno, educando crianças e 
adolescentes para que aprendam a ser, convi-
ver, conhecer e produzir ao longo de sua vida.

Cada um dos quatro pilares deve ser objeto 
de igual atenção por parte das práticas corpo-
rais e esportivas, a fim de que sejam compre-
endidos como uma experiência global a ser 
considerada para o processo de formação e 
desenvolvimento humano.

Pressupõe-se com isso que a visão pura-
mente instrumental da educação pelo mo-
vimento seja ultrapassada e superada de 
forma a considerá-la em todas as suas possi-
bilidades e plenitude, seja para obtenção de 
resultados específicos do aprender a conhe-
cer e saber fazer (aquisição de habilidades e 
capacidades diversas e específicas às várias 
situações apresentadas), seja para a realiza-
ção da pessoa que, na sua totalidade huma-
na, aprende a viver junto e a ser.

Nesse sentido, participar de uma atividade 
física ou prática esportiva é ampliar a cons-
ciência de si mesmo, do outro e do mundo. 
Dependendo dessa conscientização, a ati-
vidade física e/ou o esporte tanto pode nos 

aproximar como nos distanciar dos outros, da 
natureza e de nós mesmos.

Ao expor crianças, jovens e adultos a práticas 
de ganhar e perder, também temos a respon-
sabilidade de ajudá-las a lidar saudavelmente 
com essa dinâmica e a crescer a partir dela. 
Outros aspectos importantes ressaltados são 
a variedade e a segurança: como a criança tem 
energia e curiosidade, é importante explorar 
mais de uma prática corporal ou esportiva, não 
apenas para que a criança tenha contato com 
diferentes situações, regras e organizações da 
atividade, mas para proteger o corpo de re-
petições que possam ser prejudiciais ao seu 
desenvolvimento. Além disso, tão importante 
quanto incentivar crianças a praticar ativida-
des físicas é garantir sua segurança durante os 
exercícios. Assegurar-se de que o ambiente a 
ser explorado pelas crianças por meio do movi-
mento e do jogo não tenha nenhuma situação 
de perigo é o mínimo para que a prática seja 
bem-sucedida. Usar roupas, acessórios e ma-
teriais apropriados e adequados aumenta o 
conforto e evita lesões. 

Para o professor Roberto Paes (1998, p.111), 
quando se pensa no esporte como meio de 
Educação, tão importante quanto compre-
ender suas dimensões e seus significados, “é 
preciso ter convicção de que o importante 
não é o jogo, mas sim quem joga [...]”; e ain-
da de acordo com ele, “ensinar e aprender o 
esporte através do jogo oferece algumas van-
tagens que estão vinculadas diretamente a 
determinadas competências”.

O esporte, percebido desse modo, pode 
ser um contexto extraordinário para aprender 
a ser, conviver, conhecer e fazer, conforme se 
sugere no horizonte deste Projeto por meio do 
desenvolvimento de algumas competências 
(PERRENOUD, 1999).  »
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A o se propor um trabalho respal-
dado nas diretrizes educacionais 
atuais, é fundamental que a prática 

didático-pedagógica tenha suas ações orien-
tadas no desenvolvimento de competências.

O conceito de competência e a reflexão 
sobre seu significado pedagógico assumi-
ram um papel de destaque na investigação 
em Educação a nível nacional e internacio-
nal (CRUZ, 2001; PERRENOUD, 1999, apud 
DIAS, 2010). No âmbito escolar, a compe-
tência manifesta-se na ação ajustada diante 
de situações complexas, imprevisíveis, mu-
táveis e sempre singulares (PERRENOUD, 
2000; 2001; 2005, apud DIAS, 2010).

Uma abordagem por competências preco-
niza que o professor aprende por si, o apren-
der a aprender, a construção pessoal do saber 
por meio da interação. Enaltece o conheci-
mento enquanto instrumento de aquisição 
de competências e os conteúdos enquanto 
meios possíveis para desenvolver compe-
tências. Valoriza o método pedagógico e a 
aprendizagem, superando a dicotomia teo-
ria-prática e enraizando os valores educativos 
da escola do século XXI (COSTA apud DIAS, 
2010). Segundo Perrenoud (1999, p.7):

T Ó P I C O  5

Competências para 
formação integral 

e desenvolvimento 
humano

"Se aceitarmos que competência é 
uma capacidade de agir eficazmente 
num determinado tipo de situação, 
apoiada em conhecimentos, mas sem 
se limitar a eles, é preciso que alunos 
e professores se conscientizem das 
suas capacidades individuais que 
melhor podem servir o processo 
cíclico de Aprendizagem-Ensino-
Aprendizagem”. 

Para Le Boterf (apud FLEURY; FLEURY, 
2000), competência é um saber agir responsá-
vel e que é reconhecido pelos outros. Implica 
saber como mobilizar, integrar e transferir os 
conhecimentos, recursos e habilidades, num 
contexto determinado. Neste sentido, as com-
petências são sempre contextualizadas. O co-
nhecimento não adquire status de competên-
cia a não ser que seja comunicado e utilizado. 
A rede de conhecimento em que se insere o 
indivíduo é fundamental para que a comunica-
ção seja eficiente e gere a competência.

Esta emerge quando, perante uma situação, 
o sujeito é capaz de mobilizar adequadamente 
diversos conhecimentos prévios, selecioná-los 
e integrá-los de forma ajustada à situação em 
questão (ROLDÃO, 2003). Desta forma, a com-
petência exige apropriação sólida e ampla de 
saberes, de modo a permitir ao sujeito que os 
convoque quando se encontra face a diferen-
tes situações e contextos. Considerar o concei-

(PERRENOUD, 1999, p. 7)
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to e o trabalho por competências, segundo 
Perrenoud, pode gerar situações complexas 
e instáveis que exijam propostas para a reso-
lução de problemas. Assim, a competência se 
caracteriza por ser complexa e voltada  para 
a formação futura (apostando na capacidade 
do aprendiz de tornar-se algo).

Finalmente, pode-se afirmar que compe-
tências evidenciam em sua base a necessida-
de de determinadas habilidades, de forma a 
permitir que o sujeito tenha ou venha a de-
senvolver capacidades de ação para realizar 
tarefas e situações que lhe são apresentadas. 
Assim, temos que as competências podem 
ser diferenciadas e diversificadas de acordo 
com as habilidades que são organizadas no 
seu arcabouço constitutivo. Nesse sentido, 
compreende-se portanto que habilidades 
são subdivisões práticas e mais direcionadas 
de alguns “segmentos” que se juntam para 
formar cada uma das competências que são 

necessárias à formação e ao desenvolvimen-
to do indivíduo, subdivisões práticas e mais 
direcionadas das competências – uma espé-
cie de unidade das competências.

As atividades propostas no contexto do 
Projeto Escolas e Comunidades Ativas vi-
sam estimular os alunos a desenvolver as 
competências e habilidades necessárias 
para a sua formação integral e desenvolvi-
mento humano, por meio de práticas diver-
tidas e interessantes que garantam experi-
ências positivas com e pelo movimento. 

No âmbito deste Projeto, as competên-
cias encontram-se divididas em Compe-
tências Pessoais, Sociais, Físicas e Técnicas. 
No contexto das escolas, as competências 
técnicas apresentadas consistem exclusi-
vamente em habilidades e capacidades ne-
cessárias ao desenvolvimento dos conteú-
dos curriculares e relacionadas ao processo 
de aprendizagem no ambiente escolar. Já 
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para as comunidades, as competências téc-
nicas indicam gestos e movimentos bási-
cos e específicos, que possibilitam às crian-
ças executarem os movimentos técnicos 
necessários nas diferentes modalidades 
esportivas. 

O quadro abaixo apresenta alguns exem-
plos de competências que podem ser desen-
volvidas no escopo das Metodologias pro-

postas. Por fim, de forma objetiva e resumida, 
a Educação por meio do movimento que aqui é 
pretendida busca materializar as propostas de 
inovações e melhorias educativas com base em 
quatro pontos essenciais. 

Reconhecer tais aspectos atende não apenas 
às demandas e necessidades institucionais e 
das crianças, como também respeita as orien-
tações da legislação nacional.

► As relações entre desenvolvimento e 
aprendizagem: indicadas como necessárias 
na construção do processo educacional e 
nas considerações a respeito das melhorias 
especialmente pelas áreas da Psicologia, da 
Pedagogia e da Psicomotricidade, nas quais 
estudos indicam a necessidade de trabalho 
conjunto que as estimulem reciprocamente;

► Ênfase especial na infância, preferencial-
mente nos primeiros dez anos de vida: na 
primeira década de vida deve-se incentivar 
sociabilidade, afetividade, interação e comu-
nicação por meio do estímulo da linguagem, 
da corporeidade e da motricidade. A criança 
tem a oportunidade de conhecer seu corpo 
a partir de uma variedade de estímulos para 
que ela explore seus potenciais motores, afe-
tivos e sociais. Esse período tem uma influ-
ência permanente nos interesses do futuro 
adulto. Envolver as crianças em programas 
de atividade física que sejam divertidos, in-
clusivos, educacionais e adequados para sua 
idade e nível de habilidade ajuda a garantir 
uma experiência positiva desde cedo e au-

xilia a criança a desenvolver as diferentes lin-
guagens, a partir das quais o corpo se torna o 
principal instrumento para a construção do di-
álogo entre a criança e o ambiente onde vive, 
favorecendo a criação de vínculos com a ativi-
dade física para a vida toda;

► A perspectiva da Educação Inclusiva:  
objetiva consolidar as propostas nacionais 
que atendem também às determinações in-
ternacionais direcionando a formação de uma 
sociedade inclusiva, cujas propostas educacio-
nais também busquem promover mediações 
necessárias para a inserção de todas as crian-
ças na escola, participando ativamente do pro-
cesso educativo;

► A promoção da multidisciplinaridade: 
como base para compor o trabalho de manei-
ra integrada, promovendo ações conjuntas e 
continuadas entre as diferentes áreas do saber 
humano (disciplinas escolares), que conside-
ram a criança como ser que deve ser trabalha-
do com vistas à sua formação plena e ao seu 
desenvolvimento humano. »
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Competências Descrição Exemplos

Consistem em habilidades, capacidades e valores 
próprios a cada criança que, quando trabalhados, 
influenciam na formação de sua identidade e 
personalidade.

Autoestima, 
concentração, confiança, 
motivação, raciocínio 
rápido e persistência.

São habilidades, capacidades e valores desenvolvidos 
a partir das relações sociais e da interação com o meio 
e com as outras pessoas. Contribuem para a formação 
de opinião e estimulam a capacidade de compreensão 
e de respeito ao outro. Alguns temas sociais podem 
ser trabalhados com o objetivo de desenvolver estas 
competências. Por exemplo: gênero, pluralidade 
cultural, saúde, cultura de paz, meio ambiente, dentre 
outros. Nesse sentido, entender o contexto vivenciado 
pelas crianças e os temas mais relevantes da realidade 
das comunidades é fundamental.

Comunicação, 
cooperação, respeito às 
diferenças, respeito às 
regras, solidariedade e 
integração.

Na faixa etária atendida pelo Projeto, as competências físicas referem-se à capacidade 
de planejar, trabalhar, decidir, descrever, analisar e interpretar dados, fatos e situações 
por meio físico do ser humano, mais especificamente da sua condição físico-motora. 
Quando trabalhadas são divididas em dois grupos: motoras condicionais e motoras 
coordenativas.

As competências físicas motoras condicionais são 
aquelas ligadas ao processo energético e metabólico, 
sendo determinadas pela obtenção e transformação 
de energia. 

Força, resistência, 
agilidade, flexibilidade 
e velocidade.

As competências físicas motoras coordenativas 
são essencialmente determinadas pelos processos 
de controle motor e regulação do sistema nervoso 
central, e atuam na precisão, direção, alteração e 
controle do movimento, constituindo-se, portanto, na 
base para a aprendizagem motora.

Adaptação, equilíbrio 
e ritmo.

São aquelas habilidades e capacidades necessárias 
ao desenvolvimento de funções técnicas, que neste 
projeto podem referir-se tanto a gestos e movimentos 
técnicos básicos e específicos, quanto a habilidades 
e capacidades necessárias ao desenvolvimento dos 
conteúdos curriculares e relacionadas ao processo de 
aprendizagem no ambiente escolar . 

Contextualizar, lançar, 
identificar, manipular, 
equilibrar, elaborar, girar, 
classificar, correr, somar, 
saltar, sustentar, etc.

Fonte: Adaptado do Guia para Educadores – Comunidades Ativas (2014), com base na referência de Perrenoud (1999).

Competências a serem 
desenvolvidas no Projeto

–›

TÉCNICAS

FÍSICAS

SOCIAIS

PESSOAIS
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O Projeto 
Piloto

Vários países, incluindo o Brasil, vêm 
ampliando seus esforços no sentindo 
de combater as consequências da ina-
tividade física que atinge a população. 

O Projeto Piloto, uma experiência ideali-
zada pela Nike e desenvolvida por oito par-
ceiros entre os anos de 2014 e 2016 no Rio 
de Janeiro, foi criado nesse contexto, en-
tendendo o despertar para a atividade física 
como valor que deve ser incorporado ainda 
nos primeiros anos de vida. O acompanha-
mento e resultados desse trabalho serviram 
de insumos para embasar a sistematização 

da proposta metodológica do Projeto Esco-
las e Comunidades Ativas.

O Projeto Piloto teve o objetivo de tornar 
crianças de 6 a 12 anos mais ativas fisica-
mente, proporcionando experiências posi-
tivas com atividade física e possibilitando 
melhores resultados na vida escolar e no seu 
desenvolvimento como um todo.

Com duração de três anos, sua implemen-
tação se deu em escolas da rede municipal 
de ensino e em espaços públicos ou comu-
nitários do município do Rio de Janeiro. No 
total, o Projeto Piloto foi executado em 12 
escolas e 10 comunidades: Cidade de Deus, 
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Rocinha, Complexo do Alemão, Comple-
xo do Muquiço, Mangueira, Padre Miguel, 
Gamboa, Vila Kennedy, Vila Isabel e Penha.

A concepção de que os esforços para 
combater as altas taxas de inatividade físi-
ca devem ser realizados de forma sistêmica 
e conjunta inspirou a Nike a mobilizar uma 
rede composta por diversos parceiros de 
diferentes setores para dar suporte às diver-
sas frentes da iniciativa. Além do PNUD, que 
coordenou localmente as atividades do Pro-
jeto Piloto, o grupo de parceiros foi também 
composto pela Agência Alemã de Coope-
ração Internacional (Deutsche Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit - GIZ), 
Secretaria Municipal de Educação do Rio 
de Janeiro, Secretaria Municipal de Esporte 
e Lazer do Rio de Janeiro, Special Olympics 
do Brasil, Banco Interamericano de Desen-
volvimento (BID) e Instituto Bola pra Fren-

te,  que desenvolveu a Metodologia que foi 
a base do projeto a partir dos seus 15 anos 
de experiência em esporte e atividade física 
para crianças.

Por meio do Projeto Piloto, especialistas 
da área de educação e esporte ofereciam 
recomendações acerca de ferramentas de 
gestão, implementação, formação, acompa-
nhamento e avaliação, com o intuito de tra-
zer a prática corporal e o esporte educacional 
como ferramentas para a formação integral 
e o desenvolvimento de cidadãos. 

Entre os resultados percebidos, estão a 
melhoria no comportamento das crianças e 
no desempenho escolar, maior motivação 
entre professores e educadores para aplica-
rem suas aulas, queda no tempo dedicado 
ao lazer inativo e maior participação de me-
ninas nas atividades esportivas.

Na seção a seguir, o Projeto Escolas e Co-
munidades Ativas será apresentado como 
resultado de um amplo processo de revisão 
e reestruturação a partir do Projeto Piloto, 
contemplando seus conceitos, estrutura, pro-
posta metodológica e materiais didáticos, 
com vistas a contribuir de forma significativa 
e positiva à inclusão da atividade física como 
parte do dia a dia de crianças brasileiras, an-
tes, durante e depois da escola.  »

O Projeto Piloto que 
subsidiou esta proposta 
foi executado entre os 
anos de 2014 e 2016 
em escolas da rede 
municipal de ensino 
e em espaços públicos 
ou comunitários 
do município do
Rio de Janeiro.

O Instituto Bola Pra Frente foi 
a instituição responsável pelo desenho 

da Metodologia do Projeto Piloto, 
bem como por sua implementação, 

capacitando os professores e 
educadores e monitorando a rotina 

das atividades.
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Objetivos
do Projeto
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OBJETIVO 
GERAL

Proporcionar experiências positivas com 
movimento, atividade física e esportes no dia a 
dia de crianças, de forma a contribuir com seu 
desenvolvimento humano.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Educar para o movimento e integrá-lo à vida 
cotidiana das crianças.

Ampliar o repertório motor e desenvolver a base 
motora das crianças.

Oportunizar o acesso às práticas corporais antes, 
durante e depois da escola.

Proporcionar às crianças a possibilidade de 
aprender de forma lúdica e facilitada por meio do 
acesso a jogos, brincadeiras e práticas corporais 
orientadas e de qualidade.

Promover ações e atividades que reconheçam 
a integralidade das crianças por meio do 
olhar multidisciplinar do processo de ensino-
aprendizagem.

Despertar o respeito aos limites de cada indivíduo, 
independente da presença ou não de qualquer 
deficiência, apresentando-os como possibilidades 
diferenciadas de aprendizado.

Contribuir com a inclusão de hábitos saudáveis no 
dia a dia das crianças.

Contribuir com a redução dos índices de inatividade 
física e de obesidade infantil.
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Metodologias
O Projeto Escolas e Comunidades Ati-
vas foi pensado a partir de duas Meto-
dologias que podem ser trabalhadas 
independentemente uma da outra sem 
prejuízo ao seu bom andamento. 

No âmbito da Metodologia Escolas Ativas 
— na sala de aula, o Projeto é voltado para 
os anos iniciais do ensino fundamental, que 
correspondem à faixa etária de 6 a 10 anos no 
início do ano letivo (sem distorção idade/ano). 
Já no âmbito da Metodologia Comunidades 
Ativas – antes e depois da escola, o projeto é 
direcionado para crianças entre 6 a 12 anos. 

Ambas Metodologias objetivam contri-
buir para a ampliação do repertório motor, 
de maneira que elas se tornem mais ativas 
fisicamente, propiciando experiências posi-
tivas com práticas corporais desenvolvidas 

por meio de atividades físicas e de esportes, 
com vistas a contribuir com possíveis melho-
ras nos resultados da vida escolar e em seu 
desenvolvimento geral. 

As aulas propostas no contexto das duas 
Metodologias objetivam desenvolver as 
competências necessárias para a formação 
integral das crianças, por meio de atividades 
divertidas e interessantes que garantam ex-
periências positivas com o movimento. Para 
que tal meta seja alcançada, é necessário pla-
nejar, organizar e adaptar as atividades quan-
do necessário.

As Metodologias do Projeto Escolas e Co-
munidades Ativas se encontram norteadas 
por sete fatores12 fundamentais de sucesso 
no trabalho com crianças. Estes fatores foram 
adaptados para cada realidade de acordo com 
seu contexto, características e desafios. Para a 
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sugestões de instrumentos e dinâmicas a se-
rem utilizadas pelos professores e educadores 
e consideraram os diferentes momentos do 
desenvolvimento motor da criança.

Destaca-se que, após este momento inicial 
de elaboração, debate e utilização deste ma-
terial, alguns ajustes ainda poderão ser impor-
tantes para organizar o trabalho no contexto 
das duas Metodologias e na possibilidade de 
adaptação às características e necessidades da 
instituição que adotá-las. No que diz respeito 
especificamente às duas Metodologias propos-
tas para o Projeto, tem-se: 

12 Referência trabalhada a partir da plataforma “Desenhado 
para o Movimento” – Sumário Executivo, p. 16.

ESQUEMA DAS 
ME TODOLOGIAS DO PROJE TO

Fonte: Dos Autores (2016).

ESCOLAS 
ATIVAS - NA 

SALA DE AULA

COMUNIDADES 
ATIVAS - ANTES E 

DEPOIS DA ESCOLA

Planos de aula

PROJETO ESCOLAS E  
COMUNIDADES ATIVAS

Aulas ativas

Energizadores

Metodologia Escolas Ativas — na sala de aula, 
os fatores foram materializados em Sete Prin-
cípios. Já para a Metodologia do Comunida-
des Ativas – antes e depois da escola, os fato-
res foram definidos como Sete Filtros. Ambos 
serão detalhados na sequência.

É muito importante que os professores e 
educadores tenham em mente estes fatores 
(princípios e filtros) durante o planejamento e 
implementação de sua aula para garantir o su-
cesso de suas atividades e o desenvolvimen-
to do currículo integrado e multidisciplinar. 
Dessa forma, o desenvolvimento e a aprendi-
zagem caminham juntos no processo de ela-
boração de estratégias que possam promover 
a conquista do objetivo maior de tornar as 
crianças mais ativas fisicamente, promovendo 
também o avanço em sua aprendizagem.

Com o objetivo de colocar em prática e 
poder concretizar o Projeto Escolas e Co-
munidades Ativas, foi desenvolvido material 
didático-pedagógico completo de apoio aos 
professores e educadores.

A sensibilização desses profissionais tam-
bém é um dos objetivos deste Documento 
Referencial e dos Cadernos Didáticos, espe-
cíficos a cada uma das Metodologias apre-
sentadas. Eles compõem o conjunto de ma-
teriais pedagógicos e referenciais do Projeto 
Escolas e Comunidades Ativas. 

Este Documento Referencial tem caráter 
orientador, pois apresenta a organização es-
trutural e pedagógica do Projeto por meio de 
informações e orientações necessárias pauta-
das por teorias e vivências bem-sucedidas. 

Por sua vez, os Cadernos Didáticos espe-
cíficos, um para a implementação do Projeto 
nas escolas e o outro nas comunidades, apre-
sentam orientações didático-pedagógicas, 
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T rata-se de uma Metodologia pro-
posta no contexto do Projeto Esco-
las e Comunidades Ativas cujas ati-

vidades se caracterizam principalmente pela 
utilização de movimento inserido nas práti-
cas educativas, vinculadas aos conteúdos e 
desenvolvidas no horário de aula, de forma 
a tornar as crianças mais ativas fisicamente 
e mais instrumentalizadas no processo de 
aprendizagem desenvolvido na escola. Há 
ainda a possibilidade de se trabalhar o movi-
mento para quebrar a rotina da aula, dando 
às crianças um intervalo divertido, para des-
pertar o corpo e revigorá-las. 

CARACTERÍSTICAS E PRINCÍPIOS

As atividades do Projeto Escolas Ati-
vas — na sala de aula pretendem ampliar a 
possibilidade de vivenciar práticas corpo-
rais, buscando atender ao objetivo maior 
do referencial de tornar as crianças mais 
ativas fisicamente. Neste sentido, busca-se 
organizar o trabalho de forma a pensar as 
ações realizadas por professores e auxilia-
res que atuam em equipe. Acredita-se que 
crianças ativas se desenvolvem melhor, e 
essa premissa é aqui defendida, especial-
mente quando a atividade física é inserida 
na rotina escolar durante o tempo de aula, 
em atividades curriculares e intervalos que 

promovam a utilização do movimento de 
forma prazerosa. Sendo assim, acredita-se 
que os alunos se interessam mais pelas au-
las e podem melhorar seu comportamento 
e seu desempenho. 

A proposta de atividades do Projeto Esco-
las Ativas — na sala de aula se fundamenta 
em Sete Princípios para uma Aprendizagem 
Ativa, buscando orientar a aplicação de ações 
e atividades voltadas para o incentivo às prá-
ticas corporais como instrumento de fortale-
cimento das competências e aprendizagens. 
A inserção das atividades físicas em sala de 
aula foi pensada a partir destes princípios 
norteadores, que promovem movimentos 
marcados pela ludicidade, sem desconside-
rar as possibilidades de adaptação de ma-
neira responsável e adequada ao ambiente e 
contexto no qual as crianças estão inseridas, 
com especial atenção à sua faixa etária.

Ressalta-se que os Sete Princípios da Me-
todologia Escolas Ativas — na sala de aula 
serão desenvolvidos no Caderno Didático. 
Nele, cada princípio está detalhado por meio 
de uma estrutura que possibilita ao professor 
agir de forma assertiva, perceber a aceitação 
e o impacto das ações nas crianças e poten-
cializar seu papel como referência na condu-
ção das atividades do Projeto. Esta estrutura 
é composta pelos itens Orientações, Sinais 
de Sucesso e Pontos de Atenção. 

Escolas Ativas 
na sala de aula
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Nas páginas a seguir, apresentam-se os 
Sete Princípios para que sejam considera-
dos no planejamento das aulas.

 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Os conteúdos trabalhados nas aulas do Pro-
jeto Escolas Ativas — na sala de aula conside-
ram principalmente a organização curricular 
para crianças dos anos iniciais do Ensino Fun-
damental e sua divisão em dois ciclos (ciclo de 
alfabetização e ciclo interdisciplinar), compre-
endendo as crianças na faixa etária de aten-
dimento (6 a 10 anos), buscando atender aos 
objetivos educativos, além do incentivo de 
constituição da vida ativa e desenvolvimento 
de competências e habilidades diversificadas. 
Assim, foram definidas algumas disciplinas e 
seus conteúdos, já previstos para cada ciclo, 
ampliando a formação integral e o desenvol-
vimento humano das crianças nos anos esco-
lares que são atendidos pelo Projeto.

Esta proposta defende o desenvolvimento 
dos conhecimentos curriculares esperados 
para esta etapa educacional em associação 
à utilização da capacidade motora das crian-
ças ampliada pela inserção de práticas deste 
campo que possam ser realizadas em sala de 
aula, sem que sejam deixadas de lado a ludi-
cidade, as relações de convivência e a media-
ção e resolução de conflitos, ampliando-se 
assim o repertório formativo para todos.

Um dos princípios também considerado 
pelo Projeto refere-se ao fato de que o pro-
fessor deve atender à organização curricular 
já prevista nas etapas educacionais em que 
atua, mas estas devem ser utilizadas de forma 
multidisciplinar para que o aluno (e também 
os professores) perceba que o conhecimento 
pode ser construído e compreendido de ma-

neira integral e não compartimentalizada.
As adaptações curriculares são realizadas no 

sentido de retomar conteúdos anteriormente 
estudados e que possam contribuir para o 
desenvolvimento de outros conhecimentos, 
ainda que de disciplinas diferentes. Por exem-
plo, é possível que o conceito de localização 
geográfica em relação a cidades e estados 
brasileiros (geografia) possa ser relacionado à 
diferenciação de lateralidade (educação física) 
e temporalidade e história local (história). 

Dessa forma, entende-se que a integração 
e junção das disciplinas de português, ma-
temática, história, geografia, ciências, artes e 
educação física podem ser capazes de ampliar 
a compreensão sobre os usos e funções espe-
cíficos de cada um dos conteúdos trabalhados 
no contexto da sala de aula. 

Os currículos são, portanto, considerados 
em suas orientações gerais encontradas na 

A atividade física  pode 
ser inserida na rotina 

escolar durante o tempo 
de aula, em atividades 

curriculares e intervalos, 
promovendo a utilização 

do movimento de 
forma prazerosa e 

despertando maior 
interesse nas crianças 

pelo aprendizado.
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Sete Princípios

Todos se 
movimentam 

Crianças adoram se 
movimentar, mas é preciso 
observar que algumas ficam 
mais à vontade do que 
outras. É necessário que o 
professor identifique quais 
são os alunos tímidos, que 
ficam chateados ou ainda 
aqueles menos habilidosos 
e os ajude a se sentirem à 
vontade com o movimento. 
Deverá incluir também os 
alunos com qualquer tipo 
de deficiência, seja física, 
auditiva, visual, intelectual 
ou múltipla, fazendo as 
adaptações essenciais. 
Um pouco de incentivo ou 
pequenas modificações nas 
atividades podem ajudar 
muito neste processo. O 
primeiro princípio defende 
que, em uma sala de aula 
ativa, ninguém “fica de fora”.

Todos se 
divertem 

Em uma sala de aula 
ativa, atividades 
divertidas podem 
estimular as crianças 
a aprender e também 
inspirá-las a participar 
com maior dedicação. 
É importante 
oferecer às crianças 
a oportunidade de 
fazer escolhas, assim 
como motivá-las com 
convites à diversão! É 
preciso ressaltar que 
crianças se divertem 
quando sabem que 
estão se saindo bem.

Reconhecimento 
e incentivo
Assim como nas aulas 
expositivas, nas aulas 
ativas as crianças 
respondem a uma 
devolutiva personalizada. 
Tão importante quanto 
ter progresso é sempre 
mostrar esse resultado 
positivo das crianças 
através de elogios. 
Quando a turma e as 
realizações individuais são 
celebradas, as crianças 
aprendem que a atividade 
física e seu progresso são 
coisas importantes e que 
seu reconhecimento 
é certo.

1 2 3
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Parcerias de valor (escola, famílias e comunidade em geral)

Quando as crianças são incentivadas por outras pessoas que 
promovem a atividade física (funcionários da escola, diretores, outros 
professores, pais ou responsáveis), as atividades de movimento se 
tornam parte integrante de seus hábitos. 

Movimento 
ao conteúdo 
A atividade física 
funciona melhor quando 
está vinculada ao 
conteúdo programático 
da aula. Isso significa 
que os exercícios com 
números para aulas 
de matemática ou 
com a combinação 
de movimentos e a 
conjugação verbal nas 
aulas de português 
podem ganhar força na 
aprendizagem e otimizar 
o tempo dos professores. 
As atividades também 
precisam acontecer em 
momentos adequados 
na aula e ser apropriadas 
para a idade/série.

Tempo para 
brincar
Brincar melhora o 
comportamento da 
criança, desenvolve 
habilidades de trabalho 
em equipe e contribui 
para a criatividade e a 
socialização. Naturalmente, 
isso significa que as crianças 
que podem brincar estão 
propensas a terem um 
melhor desempenho em 
sala de aula, além de ótimo 
relacionamento com os 
outros, sejam professores 
ou colegas de sala. Assim, 
os professores podem 
incentivar o aspecto lúdico, 
ampliando as brincadeiras 
de acordo com as ações que 
estão acontecendo naquele 
momento.

A Eduçação 
Física
Planejar aulas que vão 
da sala de aula para a 
quadra de educação física 
e vice-versa, aproveitando 
melhor o tempo dos 
alunos em ambos os 
espaços, pode auxiliar 
tanto na atuação do 
professor de sala de aula 
quanto na do professor 
de educação física.  Os 
professores que realizam 
suas atividades em sala de 
aula devem trabalhar com 
o professor de educação 
física para compartilhar 
experiências positivas. 
A parceria entre estes 
profissionais na escola 
fortalece o ensino-
aprendizagem em sala de 
aula e estimula a formação 
de indivíduos fisicamente  
mais ativos.

4 5

7

6
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legislação e nas políticas específicas para esta 
fase escolar, mas vale a abertura a possíveis 
adaptações ao contexto local, cujas determi-
nações legais ou mesmo as condições objeti-
vas e estruturais possam exigir.

Importante ainda é reconhecer que a estru-
tura do Projeto prevê a utilização de alguns 
poucos materiais que também podem ser 
adaptados e construídos em sala de aula, fa-
vorecendo a consciência de sustentabilidade 
e de determinados valores como a ética, a va-
lorização da equipe, o respeito ao outro e ao 
meio ambiente.

A organização de conteúdos e materiais, 
promovidas também pelas possibilidades de 
adaptações a cada uma das realidades locais, 
abre o leque do número de práticas que po-
dem ser construídas a partir das sugestões e 
orientações iniciais e indicações presentes no 
Caderno Didático.

A partir das ferramentas propostas, sur-
ge então uma infinidade de possibilidades 
nas quais as adaptações curriculares e ma-
teriais se ampliam, aumentando também 
os benefícios e os ganhos das crianças em 
relação ao seu desenvolvimento e dos pro-
fessores em relação às suas práticas didáti-
co-pedagógicas.

 ORGANIZAÇÃO 

A partir dos princípios e das característi-
cas explicitados anteriormente, a Metodo-
logia do Escolas Ativas — na sala de aula 
se organiza a partir de duas ferramentas: 
Aulas Ativas e Energizadores.

As Aulas Ativas utilizam o movimen-
to aliado diretamente aos conteúdos de 
português, matemática, geografia, his-
tória, artes e ciências (ou seja, ligado ao 
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currículo básico dos anos iniciais do ensino 
fundamental) numa perspectiva multidisci-
plinar, enquanto os Energizadores são breves 
momentos de atividade física para quebrar a 
rotina, revigorar as crianças e direcionar sua 
energia de forma construtiva, oportunizando 
maior concentração nas atividades seguintes.

Adicionalmente, é apresentada uma “dinâ-
mica complementar”, para que o professor 
possa ampliar ainda mais a aplicação da Me-
todologia e enriquecer as ações do Projeto. 
Essa dinâmica consiste no Mural Interativo, 
ferramenta desenvolvida para manter o tema 
da atividade física presente durante a aula, 
além de incentivar brincadeiras e valorizar a 
participação das crianças.

A organização de esforços em torno do in-
centivo à implementação deste trabalho é es-
sencial para que se possa continuar a aperfei-
çoar as atividades e contribuir positivamente 

para o desenvolvimento das capacidades 
e habilidades das crianças nas escolas, 
servindo de inspiração para uma nova ge-
ração fisicamente ativa, dentro e fora do 
ambiente escolar.

A infraestrutura, os equipamentos e ma-
teriais didáticos mínimos e necessários ao 
desenvolvimento das atividades do Projeto 
na escola referem-se à sala de aula e mate-
riais usuais do cotidiano escolar, incluindo 
materiais didático-esportivos utilizados 
pelos professores de educação física. Os 
equipamentos e materiais necessários ao 
desenvolvimento das atividades propostas 
são especificados no contexto das respec-
tivas ferramentas apresentadas no Caderno 
Didático Escolas Ativas — na sala de aula.

No Caderno Didático, ainda é possível 
encontrar um número maior e mais especí-
fico de informações e orientações a respeito 
da organização prática dessa Metodologia, 
bem como importantes contribuições para 
a operacionalização e otimização das aulas.

Quanto ao perfil recomendado/desejado 
para os professores responsáveis pelo de-
senvolvimento das atividades do Projeto, é 
possível destacar habilidades como compro-
misso, disciplina, disposição e abertura para 
novas possibilidades, disponibilidade para 
planejar e capacidade de interagir e compar-
tilhar com os colegas de classe e de escola 
a fim de complementar a própria formação 
didático-pedagógica para o trabalho com os 
anos iniciais do ensino fundamental. 

Vale ainda ressaltar que o Caderno Didá-
tico traz em seu conteúdo orientações prá-
ticas para a realização de vários caminhos 
possíveis para a ampliação dessa Meto-
dologia e, consequentemente, do Projeto 
Escolas e Comunidades Ativas. »

As Aulas Ativas 
utilizam o movimento
aliado diretamente ao 

conteúdo curricular,
enquanto os 

Energizadores são 
breves momentos de

atividade física para 
quebrar a rotina.
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C aracteriza-se por ser uma Metodolo-
gia proposta no contexto do Projeto 
Escolas e Comunidades Ativas, que 

pretende ampliar o repertório motor e as 
possibilidades de movimento de crianças de 
6 a 12 anos, por meio de práticas corporais or-
ganizadas e orientadas didática e pedagogi-
camente a serem desenvolvidas em espaços 
esportivos públicos ou privados, no contra-
turno escolar. Neste contexto, busca-se or-
ganizar o trabalho no sentido de colocar em 
prática uma Metodologia que tem por base o 
ensino de habilidades específicas e necessá-
rias à formação integral e ao desenvolvimen-
to humano das crianças, por meio de jogos 
orientados ao movimento e ao Esporte. 

 CARACTERÍSTICAS E PRINCÍPIOS 

Acredita-se que crianças ativas se desenvol-
vam melhor, especialmente quando a ativida-
de física é inserida em suas rotinas.  As crian-
ças têm a oportunidade de conviver e debater 
temáticas relacionadas ao seu dia a dia e às 
situações por elas vivenciadas, no sentido de 
apreender que as habilidades e capacidades 

Comunidades
Ativas antes
e depois da 
escola

A seguir, apresentam-se os Sete 
Filtros para que sejam considerados 

no planejamento das aulas.

13 Níveis de atividade física recomendados para 
crianças de 5 a 17 anos, segundo a OMS. Mais 

detalhes vide bibliografia recomendada.

Os Sete
Filtros

Acesso universal
 Todas as crianças devem ser incluídas nas 

atividades físicas, sejam elas meninas, 
crianças de família de baixa renda, com 

sobrepeso, com deficiência ou pouca 
habilidade. O ponto principal é garantir 

que toda criança tenha a oportunidade de 
participar e de aprender com o grupo.

1
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Idade Apropriada
 Cada ser humano é 
singular e único. Os 
corpos não se mexem 
e não se desenvolvem 
sempre da mesma 
maneira. Cada um 
tem o seu tempo de 
desenvolvimento 
e de maturação. 
Planeje atividades 
físicas respeitando as 
habilidades e limitações 
específicas para cada 
idade ou nível de 
desenvolvimento das 
crianças.

2
Dosagem e 
duração
Para melhorar o 
condicionamento 
cardiorrespiratório 
e muscular, a 
saúde óssea e os 
índices de saúde 
cardiovasculares 
e metabólicos, 
recomenda-se que 
sejam praticados 
pelo menos 
60 minutos de 
atividade física  
por dia13. 

Diversão
 Brincar melhora o 
comportamento da 
criança, desenvolve 
habilidades de trabalho 
em equipe e contribui 
para o desenvolvimento 
da criatividade, 
integração e socialização. 
Naturalmente, isso 
significa que as 
crianças que brincam 
e se divertem estão 
propensas a terem um 
melhor desempenho, 
além de melhorar 
seu relacionamento 
com os outros, sejam 
eles professores ou 
colegas.  

43

6
Retorno para  
as crianças
Crianças de todas 
as idades ficam 
animadas por obter 
conquistas pessoais e 
por contribuir com as 
conquistas do grupo. 
Utilizar momentos 
da aula específicos 
para dar o retorno 
individual e coletivo 
contribui para a criação 
de vínculos com as 
crianças e para seu 
autoconhecimento.

Ensinar/orientar
O educador tem 
papel fundamental na 
experiência da criança 
com atividade física. Uma 
atitude positiva pode 
melhorar a trajetória de 
vida das crianças. Esteja 
atento para orientá-las 
em todos os momentos 
da aula, explicando 
e demonstrando as 
atividades. Lembre-se de 
que você é o modelo que 
serve de exemplo para as 
crianças.

5
Incentivo e 
motivação
Motivação faz a 
diferença! Reconhecer 
os esforços e 
progressos das crianças, 
encorajando-as a 
superar novos desafios, 
elogiando-as com 
frequência e mostrando 
que elas também são 
importantes para 
que as atividades 
aconteçam, auxilia no 
desenvolvimento da 
autoestima e confiança 
das crianças, tornando-
as mais receptivas e 
dispostas a realizar a 
tarefa. 

7
Vale ressaltar que os Sete Fil-

tros compõem o conteúdo es-
pecífico do Caderno Didático 
Comunidades Ativas – antes e 
depois da escola. Nele, cada fil-
tro está apresentado por meio de 
uma estrutura que possibilita ao 
educador agir de forma assertiva, 
perceber a aceitação pelos parti-
cipantes, o impacto das ações nas 
crianças e potencializar seu pa-
pel como referência na condução 
das atividades do Projeto. Esta 
estrutura é composta pelos itens 
Orientações, Sinais de Sucesso e 
Pontos de Atenção.
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físico-motoras são importantes para sua forma-
ção integral e desenvolvimento humano. 

As atividades propostas no âmbito do Pro-
jeto Comunidades Ativas – antes e depois da 
escola se encontram fundamentadas em Sete 
Filtros para uma experiência positiva desde 
cedo, que orientam e incentivam as práti-
cas corporais como ferramentas de fortale-
cimento das competências e aprendizagens, 
proporcionando experiências positivas para 
as crianças. Os Sete Filtros foram apresen-
tados no Relatório Desenhado para o Movi-
mento, com base em estudos e boas práti-
cas na oferta de atividade física para crianças.   
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Para definir os conteúdos a serem trabalha-
dos nas aulas do Projeto Comunidades Ativas 
– antes e depois da escola, foram considera-
das as necessidades individuais das crianças 
na faixa etária de atendimento do Projeto (6 
a 12 anos), com vistas ao alcance dos objetivos 
educacionais propostos e ao desenvolvimento 
dos valores, competências e princípios gerais 
anteriormente trabalhados. Nesse contexto, 
optou-se pela definição de famílias de habi-
lidades14 necessárias à formação integral e ao 
desenvolvimento humano das crianças nas 
diferentes faixas etárias de atendimento do 

14 O termo "famílias" foi a denominação que melhor se adequou a 
essa proposta, também chamadas de small skills group. A quan-
tidade de famílias apresentadas refere-se à melhor composição 
proposta pelos autores para dar conta de trabalhar e desenvolver 
as habilidades necessárias à prática dos esportes posteriormen-
te. Está relacionada a famílias de habilidades que devem ser de-
senvolvidas e tomou por base os seguintes trabalhos: HOPPER, 
Timothy. Teaching Games for Understanding using progressive 
principles of play. CAHPERD Journal, 1998; e BUNKER; THORPE. 
The curriculum model. Rethinking Games Teaching. Loughbo-
rough University of Technology, p.7-10, 05 out. 1986. Disponível 
em: <http://www.educ.uvic.ca/Faculty/thopper/index.htm>. 

Famílias de 
habilidades

–›

Habilidades com bola 
(território e rede) 

Trabalham a manipulação da 
bola e têm como essência 
a interação do corpo (em 
especial mãos, braços, pés e 
cabeça) com o referido objeto. 
Ademais, utiliza-se a  bola 
como elemento principal da 
situação de jogo, trabalhando 
situações de cooperação, 
oposição e imprevisibilidade. 
Esta última característica ocorre 
em função de um rol amplo 
de possibilidade e de tomada 
de decisão estimulada pela 
manipulação da bola.

1
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Habilidades rítmicas  
e expressivas
Harmonizam as funções motoras 
e controlam os movimentos 
corporais no tempo e no 
espaço, aprimorando o ritmo, 
expressando sensações, 
sentimentos e símbolos 
ou significados dados aos 
movimentos realizados.  
Desenvolvem também 
habilidades como ouvir, apreciar 
e processar o estímulo sonoro 
para realizar ações motoras 
provenientes do estímulo 
e da qualidade do som.

2
Habilidades de 
lançar e rebater 
(raquetes, tacos, cordas, alvos) 

Trabalham os estímulos 
relacionados à utilização de 
implementos, com situações 
diferenciadas estimuladoras de 
descolamento e de posições 
do equilíbrio/desequilíbrio e 
manipulação destes em diferentes 
contextos. Esta última, em especial, 
versa sobre a habilidade de 
rebater. Ao estimular a rebatida, 
o aluno vivencia aspectos como 
a antecipação e organização 
temporal para a realização 
efetiva deste movimento. 

Habilidades terrestres 
(base para o atletismo)

Estimulam as habilidades 
necessárias aos movimentos 
básicos como corridas (de 
curta distância, obstáculos 
e resistência), saltos (em 
diversos contextos como altura, 
distância, triplo), arremessos 
e lançamentos. Estimulam 
também as capacidades físicas 
básicas como força, resistência, 
flexibilidade, coordenação, 
equilíbrio, agilidade e 
velocidade. 

Habilidades aquáticas  
(individuais e coletivas)

Estimulam o desenvolvimento 
de capacidades e habilidades 
como conteúdo de 
aprendizagem na intenção 
de responder aos estímulos e 
situações possíveis no meio 
aquático. Tanto em aspectos 
coletivos e individuais, são 
trabalhados princípios como 
respiração, imersão, flutuação e 
coordenação de ações motoras 
no meio líquido.

Habilidades gímnico 
e acrobáticas
Estimulam a aprendizagem 
de elementos ginásticos e 
acrobáticos, importantes 
para os movimentos 
que exigem equilíbrio, 
deslocamento, saltitos, giros, 
passos, balanceamento 
e circundução de braços 
realizados com e sem 
aparelhos. Ademais, 
estimulam a aprendizagem 
de elementos de 
movimentos acrobáticos 
como saltos, figuras e 
inversões. 

Habilidades para lutas 
Propõem o desenvolvimento 
de vivências corporais 
baseadas nas características 
do agarrar, golpear com e 
sem implementos. Trabalham 
habilidades como esquivar, 
rolar, cair, agarrar, desequilibrar, 
chutar, saltar. Nesse contexto, 
haverá estímulos para a 
aprendizagem de situações de 
contato corporal, funções ataque 
e defesa, situação de oposição e 
imprevisibilidade.

3 4

5 6 7
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Projeto, referendando as práticas corporais 
necessárias ao desenvolvimento dos espor-
tes conhecidos mundialmente.

Esta proposta é orientada prioritariamen-
te ao desenvolvimento e aprimoramento 
do repertório motor das crianças, por meio 
de atividades com foco em habilidades e 
capacidades motoras básicas, combinadas 
com habilidades técnicas esportivas diver-
sificadas que são utilizadas para facilitar o 
entendimento de contextos e situações de 
jogo (lógica de jogo em diferentes modali-
dades), privilegiando ludicidade, resolução 
de situações, problemas e conflitos gerados 
por estes.

 ORGANIZAÇÃO 

A partir dos princípios e das característi-
cas apresentados anteriormente, a Meto-
dologia do Comunidades Ativas – antes e 
depois da escola se organiza a partir de Pla-
nos de Aula complementados por Dinâmi-
cas que têm o objetivo de abordar regras de 
convivência, valores e pressupostos que são 
detalhados no Caderno Didático. 

Para que as aulas propostas no Caderno 
Didático possam ser conduzidas com tran-
quilidade, recomenda-se que as atividades 
com as crianças sejam realizadas de dois a 
quatro dias na semana, com duração de uma 
hora cada. Além disso, recomenda-se que as 
crianças sejam distribuídas em grupos, de 
acordo com as diferentes faixas etárias (6 e 
7, 8 e 9 e 10 a 12 anos), respeitando assim 
as fases características do desenvolvimento 
motor e cognitivo de cada um. Reforça-se 
que, visando a segurança das crianças e a 
qualidade das aulas oferecidas, cada grupo 
deve ser composto por até 25 crianças.

Para possibilitar que as crianças tenham a 
oportunidade de participar das atividades no 
contraturno escolar, orienta-se que o Projeto 
ofereça a opção de uma aula pela manhã e uma 
à tarde para cada faixa etária. 

Com relação à estrutura geral de uma aula 
com duração de 60 minutos, propõe-se uma 
divisão em cinco etapas consideradas funda-
mentais ao desenvolvimento do processo de 
ensino-aprendizagem das crianças. Estas eta-
pas serão especificadas e desenvolvidas no 
contexto do Caderno Didático. Tratam-se de 
momentos interligados, nos quais cada um 
apresenta características particulares que se 
complementam. Faz-se necessário seguir a or-
dem sequencial indicada15, pois a estrutura su-
gere uma progressão gradual das atividades.  »

15 Mais detalhes sobre a organização e como fazer vide o 
Caderno Didático.

Por meio de jogos 
orientados ao 

movimento e ao 
esporte, é possível 

desenvolver 
habilidades 

específicas e 
necessárias à 

formação integral.
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Com relação à estrutura geral de uma aula com duração 
de 60 minutos, propõe-se uma divisão em cinco etapas 
consideradas fundamentais ao desenvolvimento do 
processo de ensino-aprendizagem das crianças. 



DOCUMENTO REFERENCIAL ↗ PROJETO ESCOLAS E COMUNIDADES ATIVAS

Formação,
monitoramento 

e avaliação

C A P Í T U L O  7
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→ Formação inicial  
e continuada

E ntende-se aqui que os processos de 
formação e acompanhamento são 
fundamentais para que as Metodolo-

gias propostas venham a ser aplicadas con-
forme as orientações didático-pedagógicas 
apresentadas, bem como o material didático 
seja utilizado de forma correta e coerente 
com a proposta do Projeto.

Concebendo a formação dos profissionais 
como algo de extrema importância no pro-
cesso de organização do ensino e da apren-
dizagem, é possível compreender também 
a necessidade de realizar a formação inicial 
e continuada de todos que participarão do 
processo de implementação do Projeto.

Faz-se necessário, portanto, atentar para o 
papel da formação tanto na compreensão da 
qualidade quanto das especificidades deste 
processo. Segundo Amado (2015, p. 7), “A for-
mação constitui-se como uma preocupação, 
especialmente pelo fato de ser um processo 
que forma formadores de outros”.  A autora 
afirma a necessidade de esmero na forma-
ção inicial e continuada, pois os profissionais 
capacitados serão essenciais na formação de 
outros indivíduos, na constituição de sujeitos 
que possam pensar por si e otimizar o proces-
so de aprendizagem das crianças que estão 
nas escolas e comunidades. 

De qualquer forma, o processo de forma-
ção aqui indicado compreende também a 
recomendação de temas gerais que possam 
incentivar uma cultura de debates e tro-
cas de experiências. Ressalta-se que todos 
aqueles envolvidos nas ações deverão tam-

bém participar nesse itinerário formativo, 
para que haja a compreensão coletiva em 
relação ao Projeto.

A concepção apresentada pela pedagogia 
histórico-crítica compreende que o ato edu-
cativo atua como um processo de humaniza-
ção dos indivíduos, no qual o ato de educar 
(envolvendo o ensinar e o aprender) deve 
ser consciente e intencional de produção e 
reprodução na constituição da humanidade 
histórica, que também é elaborado de forma 
coletiva, sem deixar de lado as especificida-
des de cada indivíduo considerado em sua 
singularidade.

Concebe-se que o homem, diferentemen-
te dos outros animais, reelabora continua-
mente sua existência por meio da sua pró-
pria atividade essencial, ou seja, o trabalho. 
Esta atividade (realização de seu trabalho), 
aqui apresentado como a docência, implica 
na formação enquanto elaboração pessoal, 
construída também coletivamente, e que 
pode ser orientada para a compreensão do 
processo de melhoria da aprendizagem.

Pode-se afirmar, a partir destas considera-
ções, que o próprio processo de formação do 
indivíduo traz em sua essência um processo 
educativo, fazendo com que se possa pensar 
em dois aspectos importantes:

A formação inicial do professor e do  
educador para implementação das ativida-
des como instrumento importante na deter-
minação das melhores condições no proces-
so de aprendizagem das crianças envolvidas; 

A formação continuada do professor e do 
educador para reflexão e aprimoramento 
do próprio processo educativo das Metodo-
logias aqui apresentadas.

1
2
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Além desses importantes aspectos, a pro-
posta avança ainda no incentivo à inclusão, 
ao respeito à diversidade e à necessidade de 
adaptações físicas e comportamentais tanto 
na sala de aula quanto nos espaços das co-
munidades. 

Os trabalhos são propostos também para a 
equipe gestora do Projeto, visando o atendi-
mento dos requisitos necessários à implanta-
ção e implementação da Metodologia, além 
das ações diretas ou indiretas com as crianças.

A partir destas constatações, considera-se 
a necessidade de compreensão da formação 
de professores e educadores que são atores 
do Projeto Escolas e Comunidades Ativas, que 
propõe melhorar o processo de aprendizagem 
por meio da inserção das práticas corporais e 
de atividades físicas no campo das ações vol-
tadas para o ensino e a aprendizagem.

Finalmente, ressalta-se que as recomen-
dações sobre as formações indicadas neste 
referencial poderão ser adaptadas conforme 
a necessidade e a estrutura locais, além tam-
bém de poderem ser agrupadas de acordo 
com os trabalhos a serem implantados, refor-
çando a necessidade de preparo dos profis-
sionais e equipes de apoio que estarão envol-
vidos no Projeto, tanto pela sua ação direta 
com as crianças quanto com seu exemplo de 
pessoa ativa, que aprende também com o au-
xílio de atividades físicas.  »

A realização de projetos como este indica 
a necessidade de uma concepção de forma-
ção de professores para Educação Básica 
e atividade física, mantendo sua ênfase na 
prática pedagógica e perpassando o currí-
culo nas propostas de elaboração e compre-
ensão do projeto pedagógico e de projetos 
sociais que orientam para a organização de 
um corpo de conhecimentos mínimos. 

A prática pedagógica de professores do 
Ensino Fundamental e de professores de 
educação física ocorre tanto em ambientes 
formais quanto em ambientes não formais. 
Ressalta-se, entretanto, que a docência (e os 
saberes advindos dessa prática) está na base 
da constituição da identidade do professor e 
do educador, previsto no trabalho esperado 
para o Projeto Escolas e Comunidades Ativas.

Considera-se ainda que as orientações 
indicadas serão fortalecidas na implemen-
tação e na organização das Metodologias, 
além também de perpassarem elementos de 
acompanhamento e avaliação do trabalho, 
necessários para que haja eventuais adapta-
ções, permitindo a superação das dificulda-
des e o aproveitamento das potencialidades.

O verdadeiro suporte e orientação ofere-
cidos aos professores e educadores, além 
de gestores e equipes de apoio, é defendi-
do por se tratar de formas diferenciadas de 
trabalho que têm seu papel na introdução 
das atividades de movimento no contexto 
da sala de aula e de atividades continuadas 
nas comunidades. Estas formas buscam no-
vos incentivos para o processo de aprendi-
zagem e conectam as práticas corporais e 
a atividade física ao currículo e à vida diária 
das crianças, na concepção do trabalho mul-
tidisciplinar e na perspectiva inclusiva. 
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→ Acompanhamento, 
monitoramento 
e avaliação
 
   Para uma adequada execução do Projeto, 
recomenda-se uma avaliação sistemática, 
com vistas ao acompanhamento e diagnós-
tico da aprendizagem, do processo de for-
mação integral e desenvolvimento dos be-
neficiados, definindo-se uma periodicidade 
coerente com os objetivos propostos.

Para Luckesi (2011, p. 84), "dados essenciais 
são aqueles que estão definidos nos plane-
jamentos de ensino, a partir de uma teoria 
pedagógica, e que foram traduzidos em 
práticas educativas nas aulas”.  É necessário, 
portanto, ter bem definidos os objetivos a 
serem alcançados e utilizar-se de instrumen-
tos adequados à realidade existente para que 
se tenha sucesso no levantamento proposto.

Para acompanhar e avaliar o Projeto na sua 
integralidade, é preciso definir indicadores de 
processos, de resultados e de impactos que só 
poderão ser mensurados pelo estabelecimen-
to de metas para cada um deles, preferencial-
mente com a participação de todos os atores 
envolvidos no Projeto. Este processo de co-
participação garante maior comprometimen-
to com o alcance das metas estabelecidas e 
motivação quando estas são atingidas. 

 Indicadores são sinais que revelam aspec-
tos de determinada realidade e que podem 
qualificar algo. Por exemplo, para saber se 
uma pessoa está doente, usamos vários indi-
cadores: febre, dor, desânimo. Para saber se a 
economia do país vai bem, utilizamos como 
indicadores a inflação, taxa de juros, índice 
de emprego ou desemprego. A variação dos 

indicadores nos possibilita constatar mudan-
ças (a febre que baixou significa que a pessoa 
está melhor; a inflação mais baixa no último 
ano indica que a economia está melhorando). 

Os indicadores e sinalizadores funcionam 
como um termômetro de qualidade de qual-
quer projeto. Podem explicitar os pontos 
fortes e fracos do Projeto e possibilitar aos 
gestores intervir para melhorar sua qualida-
de de acordo com seus próprios critérios e 
prioridades.

No âmbito das duas Metodologias, reco-
menda-se que a avaliação e o acompanha-
mento sejam duplos: tanto no que se refere 
às aprendizagens dos conteúdos quanto nas 
relações de desenvolvimento físico e motor 
das crianças. Sabe-se que em ambos o re-
gistro do momento inicial e a comparação 
com registros posteriores são importantes 
para garantir a evolução de cada criança, 
comparada com ela mesma em diferentes 
momentos do processo de aprendizagem.

São indicadas duas propostas de avalia-
ção motora, que possuem seus protocolos e 
instrumentos reconhecidos e disseminados 
na literatura específica e na prática da edu-
cação física e do esporte nacional.

Para crianças de 6 e 7 anos, indica-se a 
“Bateria Psicomotora” de Vitor da Fonse-
ca16. Essa bateria de testes motores avaliam 
a tonicidade, equilibração, lateralização, no-
ção do corpo, estruturação espaçotemporal, 
praxia global e praxia fina. 

16 FONSECA, V. Manual de Observação psicomotora: 
Significação psiconeurológica dos fatores psicomotores. 
Porto Alegre: Artes Médicas, 1995.
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das crianças (marco zero), com a finalidade de 
auxiliar o professor e o educador a identificar 
a condição motora dos alunos e utilizar esta 
informação no planejamento inicial de suas 
atividades; 2) no meio do ciclo anual de ativi-
dades (cerca de seis meses após o início), para 
avaliar possíveis ganhos no desenvolvimento 
das habilidades e capacidades testadas e o 
que ainda precisa ser melhorado e deve ser 
trabalhado ou reforçado nas aulas; e 3) no fi-
nal do ciclo (cerca de 1 ano após o início), para 
mensurar os impactos do trabalho no desen-
volvimento motor das crianças.

Destaca-se que, por se  tratar de um Proje-
to Educacional, os resultados dos testes apli-
cados devem ser utilizados unicamente para 
comparação da criança com ela mesma, e ja-
mais como parâmetro de comparação entre 
as crianças testadas. 

O objetivo desta avaliação motora é de 
comparar o quanto cada criança evoluiu em 
termos das habilidades e capacidades físicas 
observadas e testadas, por meio da sua par-
ticipação nas atividades do Projeto, durante 
os três momentos de seu desenvolvimento, 
auxiliando a identificar até que ponto as ativi-
dades realizadas estão auxiliando para atingir 
os objetivos do Projeto.

É importante ainda ressaltar que este traba-
lho encontrado e operacionalizado nos Cader-
nos Didáticos contém também instrumentos 
para que o professor e educador possam re-
alizar registros sobre eventualidade e poten-
cialidades das crianças e de suas aulas. Estes 
devem ser apresentados periodicamente (pe-
ríodo que pode ser definido de acordo com a 
estrutura de cada escola e comunidade: men-
sal, bimestral ou semestral).

Com a finalidade de contribuir com o pro-
cesso de avaliação geral a ser estabelecido 

Para crianças de 8 a 12 anos, é utilizada a 
bateria de testes do PROESP-BR17. Esses 
testes avaliam a flexibilidade, força-resistên-
cia, força-explosiva de membros inferiores e 
superiores, agilidade, velocidade de desloca-
mento, resistência de membros superiores e 
resistência geral e aptidão física.

Apesar de serem destacadas somente no 
Caderno didático Comunidades Ativas – an-
tes e depois da escola, ambas as baterias de 
testes de avaliação motora atendem as fai-
xas etárias do Projeto na especificidade das 
duas Metodologias, desde que considera-
das as características enfatizadas no proces-
so de desenvolvimento de cada grupo etá-
rio. O trabalho na faixa etária de 6 e 7 anos 
está orientado na ampliação do repertório 
motor e das habilidades físicas coordenati-
vas através da alfabetização motora. O foco 
do trabalho na faixa etária de 8 a 12 anos se 
encontra nas habilidades físicas condicio-
nais através da vivência e na experimenta-
ção de conteúdos identificados também nas 
práticas esportivas. 

Sugere-se que a aplicação dos instrumen-
tos específicos a cada bateria de testes deva 
seguir o seguinte planejamento de periodici-
dade: três aplicações em um ciclo anual.

Aplicações sugeridas: 1) na fase inicial das 
atividades, para identificar a situação inicial 

17 O Projeto Esporte Brasil (PROESP-BR) é um observatório 
permanente de indicadores de crescimento e desenvolvi-
mento corporal, motor e do estado nutricional de crianças e 
jovens entre 7 e 17 anos. Com o objetivo de auxiliar os pro-
fessores de educação física na avaliação desses indicadores, 
o PROESP-BR propõe, através de um método, a realização 
de programa cujas medidas e testes podem ser realizados na 
maioria das escolas brasileiras. Mais detalhes em <https://
www.ufrgs.br/proesp/>.
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no âmbito do Projeto Escolas e Comunidades 
Ativas, alguns indicadores poderão ser utilizados 
para fins de acompanhamento de projetos deste 
cunho. São eles:
► Quantidade de crianças participantes 
nas atividades do Projeto;
► Quantidade de professores e educadores parti-
cipantes nas formações e outras ações do Projeto;
► Nível de participação das crianças nas ativida-
des do Projeto;
► Grau de realização das ações propostas no 
Projeto.

Na esfera da sustentabilidade do Projeto, suge-
re-se verificar os seguintes indicadores ao longo 
de algum tempo (a ser definido):

► Constância da participação (se os professores e 
educadores comparecem em todos os encontros);
►  Sustentação da agenda (se as reuniões e ativi-
dades previstas realmente acontecem);

► Autonomia do grupo (na ausência do profes-
sor ou na ausência do educador, quem coordena 
tem sempre que estar presente ou o grupo con-
segue realizar as atividades?).

Para além disso, cada parceiro do Pro-
jeto poderá ampliar o escopo da avaliação 
investindo em outros temas e indicadores 
relacionados ao desempenho do grupo e de-
sempenho escolar. De acordo com suas pos-
sibilidades e reais condições de averiguá-los, 
desde que apresentem consonância com as 
diretrizes definidas institucionalmente.

É ainda interessante prever, nos encontros, 
momentos para que seja feita uma avaliação 
coletiva do Projeto ou autoavaliações em re-
lação a pontos e temas específicos, permitin-
do que o grupo identifique potencialidades e 
fragilidades e possa, a partir disso, buscar for-
mas para seu fortalecimento e fortalecimento 
do Projeto. » 



DOCUMENTO REFERENCIAL ↗ PROJETO ESCOLAS E COMUNIDADES ATIVAS

Recomendações
finais

Para a implementação das atividades 
do Projeto Escolas e Comunidades Ati-
vas, algumas recomendações são fei-
tas no intuito que a proposta obtenha 
êxito, promovendo a prática qualifica-
da de atividade física e os benefícios 
que pode trazer para os processos de 
aprendizagem, formação integral e de-
senvolvimento humano das crianças.

A base de toda a proposta está centrada na 
compreensão primeiramente do trabalho e 
dos princípios a serem implementados e, em 
seguida, das orientações sobre a formação 
mínima necessária para os diferentes atores 
envolvidos, além das parcerias constituídas 
para as etapas de supervisão e acompanha-
mento, bem como de monitoramento e ava-
liação. Com todo o processo realizado, será 
possível não apenas colocar o Projeto em 
prática como também visualizar alguns re-
sultados e promover verdadeiras melhorias 

no processo educacional e motor das crianças 
envolvidas.

A implementação do Projeto busca focar na 
linha de desenvolvimento e de aprendizado de 
todas as crianças individualmente e enquanto 
grupo, observando seu grau de conhecimento 
inicial e acompanhando sua evolução, toman-
do como referência alguns pressupostos:

► Ganhar espaço e organizar: quando planejar 
uma atividade, o educador deve pensar anteci-
padamente se haverá necessidade de realizar 
adaptações no espaço.  Quando se permite 
maior circulação e acesso aos espaços do am-
biente, promove-se maior autonomia e segu-
rança para as crianças;
► Dar tempo: determinar um tempo maior 
para que as crianças possam realizar tarefas 
mais complexas, de acordo com cada neces-
sidade;
► Adaptar o conteúdo e as atividades: para ga-
rantir que as crianças realizem as atividades e 

C A P Í T U L O  8
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aprendam, é importante lançar metas conside-
rando possíveis limitações de espaço, de tempo 
e de alguns participantes. Isso evita a dispersão 
e até mesmo a exaustão das crianças com me-
nor habilidade para executar a tarefa;
► Buscar novos recursos: procurar recursos, 
materiais didáticos e estratégias para ministrar 
os conteúdos, experimentando novas formas e 
formatos mais confortáveis para todos;
► Estimular a parceria entre colegas: tarefas 
específicas podem ser destacadas e executadas 
pelas crianças em parceria com outras, ou pelos 
educadores em parceria com outros colegas, 
permitindo que as possibilidades de sucesso ve-
nham a ser maiores para ambos, além de facilitar 
o processo de inclusão e aceitação de diferenças;
► Incentivar educadores, pais e crianças: pen-
sar conjuntamente com os diferentes atores do 
Projeto propostas de incentivo constante aos 
educadores, em especial, de forma a mantê-los 
motivados em prol do desenvolvimento das ati-
vidades, assim como os pais e alunos, em prol da 
permanência e valorização do Projeto.

Cada uma das etapas deve ser atenta-
mente observada e, para tal, este Docu-
mento Referencial e os Cadernos Didáticos 
apresentam as orientações básicas e indi-
cam caminhos para suprir alguns desafios 
e necessidades presentes no contexto das 
escolas e das comunidades, ressaltando que 
se teve sempre a preocupação de respeitar 
a autonomia das redes e sistemas para que 
sejam consideradas especificidades de sua 
realidade. 

Compreendendo a amplitude do territó-
rio nacional e as diferenças culturais e so-
ciais que podem ser encontradas, fica clara 
a necessidade de promover melhorias no 
processo de aprendizagem, respeitando 
também a realidade local.

Assim, este documento apresenta os ca-
minhos que podem ser seguidos e outros 
que poderão (e deverão) ser adaptados 
durante os processos de implantação, im-
plementação, desenvolvimento, monitora-
mento e avaliação das Metodologias e do 
Projeto Escolas e Comunidades Ativas. » 
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O ser humano foi feito para se movimentar. A prática 
de atividade física é comprovadamente um fator de 
desenvolvimento humano que promove benefícios 
físicos, emocionais, sociais e intelectuais. O Projeto 
Escolas e Comunidades Ativas surge alinhado a esta 
visão e propõe a inserção do movimento dentro da 
sala de aula, assim como atividades orientadas para o 
esporte educacional, reconhecendo a importância de 
criar experiências positivas com a prática de ativida-
de física na infância. Esta publicação é o “Documento 
Referencial” do Projeto, que apresenta seus conceitos, 
diretrizes, características e forma de organização.
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