
18º SEMINÁRIO DE PESQUISA & EXTENSÃO DA UEMG

 18/10/2016

CHE - CÂMARA DE CIÊNCIAS HUMANAS, SOCIAIS E EDUCAÇÃO ( PÔSTER )

NOME: BIANCA MUNIQUE DA SILVA

TÍTULO: ABORDAGEM DIDÁTICA ANTROPOLÓGICA PRESENTES NOS PLANOS DE ENSINO DA DISCIPLINA EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO FUNDAMENTAL.

AUTORES: LÍLIA MARIA MENDES BERNARDI, BIANCA MUNIQUE DA SILVA, BIANCA MUNIQUE DA SILVA, LILIA MARIA MENDES BERNANRDI , CLÁUDIA MACEDO COUTINHO FREITAS 

AGÊNCIA FINANCIADORA (se houver): FAPEMIG

PALAVRA CHAVE: DIDÁTICA, PLANO DE ENSINO, EDUCAÇÃO FÍSICA.

RESUMO

O planejamento escolar é um instrumento fundamental na organização do trabalho docente. O profissional precisa conhecer e compreender a realidade vivenciada para realizar o

seu trabalho de qualidade. Essa pesquisa traz como questionamentos no plano anual da disciplina educação física quais são os elementos (objetivos, justificativa, conteúdos,

metodologia, bibliografia) citados pelos professores que orientam o trabalho pedagógico? Há coerência entre eles? E com a Matriz Curricular-MG? Traçamos como objetivos

identificar os elementos (objetivos, justificativa, conteúdos, metodologia, bibliografia) que compõem o plano de ensino da disciplina educação física nos anos iniciais do ensino

fundamental nas escolas públicas municipais da cidade de Ituiutaba-MG; avaliar os elementos que compõem o plano de ensino analisando a coerência entre eles e contrastar

planos de ensino com a proposta da Matriz Curricular-MG verificando sua inter-relação. Usamos como base teórica Campos (2011), Libâneo (1994), Piletti (2004). Optamos pela

pesquisa qualitativa e documental. Como critérios de escolha dos documentos utilizamos ser de escola pública municipal e elaborados por egressos do curso de educação física

da FEIT/UEMG. Analisamos dois planos de ensino da disciplina da educação física em duas escolas públicas municipais nos anos iniciais do ensino fundamental da cidade de

Ituiutaba-MG. Como resultados encontramos nos elementos que compõem os planos de ensino ausência de justificativa e objetivos específicos em relação à clientela da escola e

conteúdos como cópia fiel a Matriz Curricular-MG. Percebe-se assim que o documento serve apenas para cumprir a parte pedagógica da escola. Consideramos que os

professores deveriam em seu planejamento do Plano de Ensino, adequarem os elementos a sua realidade escolar, conforme Libâneo e Campos o planejamento é um suporte

para o professor não improvisar suas aulas, ele deve atender a especificidade de cada escola para efetivação da aprendizagem.
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