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INFÂNCIA 

 

 

Meu pai montava a cavalo, ia para o campo. 

Minha mãe ficava sentada cosendo. 

Meu irmão pequeno dormia. 

Eu sozinho menino entre mangueiras 

lia a história de Robinson Crusoé, 

comprida história que não acaba mais. 

 

No meio-dia branco de luz uma voz que aprendeu 

a ninar nos longes da senzala – e nunca se esqueceu 

chamava para o café. 

Café preto que nem a preta velha 

café gostoso 

café bom. 

 

Minha mãe ficava sentada cosendo 

olhando para mim: 

- Psiu... Não acorde o menino. 

Para o berço onde pousou um mosquito. 

E dava um suspiro... que fundo! 

 

Lá longe meu pai campeava 

no mato sem fim da fazenda. 

 

E eu não sabia que minha história 

era mais bonita que a de Robinson Crusoé. 

 

 

Carlos Drummond de Andrade, 1988. 

 



 

 
 

RESUMO 

 

A presente dissertação emerge de discussões e reflexões individuais e coletivas a partir da 

publicação da Base Nacional Comum Curricular quanto a temática das Práticas Corporais de 

Aventura (PCA) e de sua proposição e ampliação no currículo da Rede Municipal de Ensino do 

Natal, que passa a implementar as PCA já nos anos iniciais do ensino fundamental. Em virtude 

dessa ampliação, apresentamos como objetivo geral deste estudo: analisar e refletir os limites e 

as potencialidades das Práticas Corporais de Aventura nos anos iniciais do ensino fundamental, 

a partir do desenvolvimento de uma proposta pedagógica sistematizada e contextualizada para 

as turmas dos 4º e 5º anos. A pesquisa tem uma abordagem qualitativa do tipo pesquisa-ação, 

com uma população formada pelos alunos da Escola Municipal João Paulo II (Natal/RN). A 

intervenção pedagógica foi realizada com duas turmas, uma de 4º ano e outra de 5º ano, ambas 

com 32 alunos do turno matutino, acontecendo durante as aulas de Educação Física do terceiro 

e quarto bimestre de 2019. Como instrumentos de pesquisa, utilizamos o diário de campo, 

registros de fotos e vídeos utilizados na descrição e análise da intervenção, além das produções 

elaboradas durante as aulas. Em nossas narrativas de experiências reconhecemos a proposta das 

PCA presente nos referenciais municipais do Natal como plenamente possível de execução para 

turmas de 4º e 5º ano do Ensino Fundamental. Contudo, consideramos que por meio da análise 

e do reconhecimento do seu espaço de atuação, os professores sejam capazes de expandir os 

horizontes das PCA para além daquelas sugeridas no documento, não se limitando as 

modalidades lá presentes, acessando os conhecimentos que os alunos trazem consigo e se 

permitindo uma mudança de olhar para o seu espaço de aula. Identificamos a presença de alguns 

limitantes, como: a necessidade de apoio em alguns momentos de aulas para gerenciamento dos 

riscos, bem como o entrave, frente à falta de alguns equipamentos específicos, situações 

possíveis de serem administradas e superadas com algumas adaptações, tendo em vista as 

possibilidades que as PCA trazem para diversificar as práticas corporais da cultura de 

movimento dos alunos, apresentando um mundo novo de aprendizados que possuem, em sua 

energia, o poder de cativar, transformar e envolver a todos da escola. 

 

Palavras-chave: Educação Física Escolar; Práticas Corporais de Aventura; Anos iniciais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

 

The following thesis emerges from collective and individual discussions and reflections in the 

National Common Curricular Base regarding the theme of Adventure Body Practices (ABP) 

and its proposition and expansion in the Municipal Education System of Natal, which started 

to implement the ABPs in the early years of elementary school. Due to this expansion, we 

present as the general objective of this study: to analyze and reflect the limits and potentialities 

of the Adventure Body Practices in the early years of elementary school, based on the 

development of a systematic and contextualized pedagogical proposal for the classes of 4th and 

5th grades. The research has a qualitative action-research approach, with a population formed 

by the students of the João Paulo II Municipal School (Natal/RN). The pedagogical intervention 

was carried out with two classes, one from the 4th-grade and the other from the 5th-grade, both 

with 32 students from the morning shift, happening during the Physical Education classes in 

the third and fourth bimesters of 2019. As research instruments, we utilized the field journal, 

the photo and video records used in the description and analysis of the intervention, in addition 

to the productions elaborated during the classes. In the narratives of our experiences, we 

recognize the proposal of the ABPs, present in the municipal references of Natal, as fully 

possible to execute for the classes of the 4th and 5th grades of elementary school. Nonetheless, 

we considered, through the analysis and the recognition of their area of expertise, that the 

teachers are capable of expanding the horizon of the ABPs beyond those suggested in the 

document, without limiting themselves to the presented modalities, accessing the knowledge 

that the students bring with them and allowing themselves to a change of perspective in their 

classroom space. We identified the presence of some limitations, such as the necessity of 

support for risk management in some moments during classes, as well as the obstacle related to 

the lack of some specific equipment, situations that can be managed and overcome with some 

adaptations, given to the possibilities the ABPs bring to diversify the body practices of the 

student’s movement culture, introducing a new world of learning that has, in its energy, the 

power of captivating, transforming and involving everyone in the school.  

  

Key-words: School Physical Education; Adventure Body Practices; Early years. 
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1. TRILHANDO NOVAS AVENTURAS NA ESCOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagens 1,2,3 e 4 – Desenhos produzidos pelos alunos 

 

Enquanto não têm foguetes 

para ir à Lua 

os meninos deslizam de patinete 

pelas calçadas da rua. 

Trecho do poema “Para ir à Lua”. Cecília Meireles, 1990. 

Maria Eloisa 
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A atuação pedagógica e profissional da docência requer um caminho constante de 

leituras, atualização e permanente formação durante todo o seu percurso laboral. Os cursos de 

formação continuada, na atuação da área de Educação Física, são constantemente oferecidos e 

disponibilizados por instituições de ensino superior e secretarias de educação dos municípios e 

estados, sejam eles presenciais, semipresenciais ou mesmo a distância. Cabe ao docente estar 

na constante procura por ampliar sua esfera de conhecimentos, seja pela autoformação ou 

mesmo pela reflexão contínua de sua práxis.  

[...] nas últimas décadas, percebeu-se uma preocupação diferenciada 

com a prática docente no Brasil, principalmente no que se refere a como os 

professores organizam e sistematizam o seu fazer pedagógico no cotidiano do 

trabalho. Tal preocupação pode estar atrelada às atuais demandas da profissão 

docente e a qualidade dos processos educativos na escolarização (SANCHES 

NETO, 2014, p. 85). 

 

Acreditamos também que esse aumento na demanda pela organização e sistematização 

do fazer pedagógico deu-se em virtude da aproximação e da construção coletiva que muitos 

docentes da área têm desenvolvido, formando grupos formais e não-formais para estudarem, 

refletirem e pensarem a prática pedagógica na Educação Física Escolar.  

Desde 2014, encontro-me inserida num contexto de formação continuada permanente 

em serviço que acontece de forma sistematizada e promovida pela Rede Municipal de Educação 

do Natal/RN por meio da sua Secretaria Municipal de Educação (SME). O espaço para edificar 

os conhecimentos construídos pela formação possibilita a vivência, discussão, reflexão de 

diversas abordagens pedagógicas e trocas de experiências docentes vividas pelos professores 

no cotidiano escolar, a partir de oficinas e de encontros que acontecem de 15 em 15 dias com 

temáticas diversas e demandas que surgem do próprio coletivo de professores de Educação 

Física da Rede. Observa-se que parte dos temas/conteúdos abordados pela formação ao longo 

desses anos confirmaram-se como unidades temáticas da Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC). 

Enquanto parte da mobilização deste coletivo, aceitei o desafio, juntamente com outros 

professores da rede, de compor o grupo que estruturou uma nova proposta curricular da rede 

municipal de ensino do Natal (NATAL, 2020), tomando como base o documento nacional de 

orientação curricular da BNCC (BRASIL, 2018).  

Esse processo de construção se configurou de maneira coletiva entre a equipe de 

formadores da Secretaria de Educação Municipal do Natal (SME) e um grupo de seis 

professores das escolas da rede que foram convidados após indicação de seus pares 
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participantes da formação continuada. Esses professores foram divididos de modo a contemplar 

a presença de pelo menos um, juntamente com um formador da SME, para cada unidade 

temática da BNCC, com o propósito de atualizar a proposta curricular do município (a última 

datava de 2008). Para isso, partiu-se da orientação do documento da Base Nacional e de uma 

reflexão inicial para viabilizar uma construção curricular que, de fato, atendesse às demandas 

reais e pedagógicas daqueles professores que se encontram inseridos no cotidiano escolar do 

município do Natal/RN. 

Neste panorama de diálogos e discussões dos referenciais curriculares do município 

do Natal/RN, muitas inquietações surgiram no grupo de professores de Educação Física no 

tocante às unidades temáticas, suas organizações de conhecimento e sua distribuição entre os 

anos do Ensino Fundamental proposta na BNCC. Configurando-se como uma dessas 

inquietações que emergiram nas discussões, neste momento, voltaremos o nosso olhar àquelas 

relacionadas à unidade temática das Práticas Corporais de Aventura (PCA), objeto de estudo 

nesta pesquisa. 

As práticas corporais de forma geral em nossa cultura têm conquistado a cada ano 

novos contornos e diferentes expressões de manifestações corporais. Entre essas novas 

expressões, o fenômeno das práticas de aventura alcançam, a cada nova modalidade que surge, 

mais e mais adeptos, esportistas ou não, que buscam em uma aproximação com a natureza a 

satisfação pessoal e a fuga dos ambientes urbanos com atividades que controlam cada vez mais 

os “riscos”, oferecendo possibilidades de busca do inesperado e imprevisível, sem deixar de 

lado a segurança do praticante.  

As Práticas Corporais de Aventura que já foram designadas como esportes 

californianos, novos esportes, esportes tecno-ecológicos, esportes em liberdade, esportes de 

aventura, esportes radicais (ER), esportes extremos (MARINHO, 2013), hoje em dia, integram-

se com uma síntese que considera que: 

 

Independentemente da terminologia utilizada, tais atividades podem ser 

praticadas em meio urbano e no meio natural, seja como esporte competitivo 

ou como prática de atividade física nos momentos de lazer, e que possuem em 

comum a busca do desconhecido e da sensação de controlar o risco no 

momento de prática (SILVA; PEREIRA; SILVA, 2016, p. 34).  
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Sendo assim, adotaremos aqui tais definições como sinônimas, mas adotando em 

nossos registros o termo Práticas Corporais de Aventura apresentado por Inácio1 et. al. (2005), 

também escolhido pela BNCC (BRASIL, 2018). Tais práticas são uma realidade cada vez mais 

próxima do contexto urbano das cidades, apesar de suas origens se reportarem aos ambientes 

naturais. É cada vez maior o número de adeptos das PCA que possibilitam uma vertente urbana. 

Com as obrigações do dia a dia,  a fuga para atividades que, de certa forma, aproximam os 

indivíduos da natureza é uma opção que tem gerado uma certa demanda.  

Para Marinho (2013, p.27), “não apenas o número de praticantes e a diversidade das 

atividades de aventura têm aumentado, mas também [...] pode-se perceber uma alteração nos 

valores relacionados a tais práticas”. Vanreusel (1995) citado por Marinho (op. cit.) associa três 

questões básicas a essa mudança de valores atrelados às PCA: (1) as vivências de situações 

ecológicas, (2) as mudanças tecnológicas atreladas aos equipamentos; e aquela que considera 

uma das principais, (3) o prazer pessoal que as vivências proporcionam. Esses são pontos 

abordados como fundamentais para o aumento na busca por essas práticas corporais em todo o 

mundo. 

Hoje temos as PCA inseridas como uma das unidades temáticas da cultura corporal de 

movimento no documento nacional de referência para a organização curricular da Educação 

Física em todo o país, como uma abordagem possível nas turmas de 6º ao 9º ano do Ensino 

Fundamental (BRASIL, 2018). Neste novo horizonte de possibilidades corporais para as aulas 

de Educação Física escolar, os professores se veem desafiados a desenvolverem e 

sistematizarem aulas com a temática das PCA. Mesmo alguns já fazendo uso dessas 

manifestações da cultura de movimento em suas aulas, compreendemos que a formação inicial 

de muitos professores que hoje atuam nas redes públicas e privadas de ensino não lhes ofereceu 

acesso a esse conhecimento específico, e, só agora, aproximam-se da temática com a publicação 

da versão definitiva da BNCC.  

Situação já identificada e apresentada por Cássaro (2011) quando em sua pesquisa de 

especialização apontou a realidade de 45 escolas municipais de Maringá no tocante às PCA, 

encontrando em apenas um dos Projetos Políticos Pedagógicos menção a elas, na forma de 

trilhas e caminhadas ecológicas. Porém, tais práticas eram organizadas e realizadas por um 

grupo externo à escola, ele constatou, ainda, que não há alusão às práticas de aventura em 

nenhum dos 45 currículos de Educação Física analisados naquele ano.  

 
1 O autor adota a seguinte terminologia por entender que as Práticas Corporais de Aventura estão muito além de 

uma mera atividade e por compreender em sua concepção que elas não se encaixam nas práticas esportivas, mesmo 

que, muitas vezes, ambas sejam vistas sobre a lógica do mercado e da mídia. (INÁCIO, 2015).  
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Diante destes resultados, o autor propõe a construção de um novo currículo para a 

Educação Física da rede, em que entejam inseridas: “as atividades de aventura como objetos de 

discussões devido ao interesse de aplicabilidade de seus conteúdos relacionados ao lazer, ao 

esporte e a educação” (CÁSSARO, 2011, p. 46). Na pesquisa realizada, o autor inclusive, ao 

final de seu texto, traz uma proposta metodológica que auxilia e orienta a capacitação e 

aperfeiçoamento dos professores não apenas na rede de Maringá, mas possível de ser aplicada 

nas diversas regiões do país, nas modalidades de skate, slackline, escalada esportiva, parkour e 

rapel. Modelos como este, com sequências didáticas, que aproximam os professores das 

estratégias metodológicas, permitem que gestões e professores percebam que com um pouco 

de esforço, acessando o conhecimento e realizando adaptações, é possível tornar real as PCA 

nos cenários escolares de todo o país. 

Na visão de Silva, Pereira e Silva (2016, p. 38): “para que o professor tenha condições 

de incluir esse conteúdo em suas aulas e trabalhar corretamente com eles, é preciso receber 

formação, seja durante o curso de graduação, seja em cursos de formação continuada”. 

Corroboramos e compreendemos como papel não apenas do professor buscar novos 

conhecimentos, mas de atuações conjuntas das secretarias e redes de ensino, instituições de 

formação superior e continuada, a fim de promover o compartilhamento de saberes pedagógicos 

dessas novas práticas no ambiente escolar. 

Desde 2014, tenho abordado nas aulas algumas manifestações das PCA com as turmas 

de 6º a 9º ano, necessidade que partiu dos próprios alunos, que externavam continuamente a 

vontade de utilizar os seus skates, bikes e patins no espaço escolar. Dessa inquietação 

demandada por eles foram sistematizadas e organizadas algumas aulas, em que fora possível 

dialogar sobre a origem desses equipamentos, as práticas corporais que surgiram como 

modalidades atreladas a eles, os conhecimentos que os alunos tinham do uso de cada 

equipamento, suas vivências corporais, bem como as vivências práticas com o uso dos saberes 

corporais partilhados entre professora e alunos diante de cada modalidade (skate, patins e bike).  

Surgem, após essas práticas iniciais, outras possibilidades pedagógicas no nosso 

cenário escolar, como o parkour e o arvorismo, que também foram experiências que possibilitei 

aos meus alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental, tendo em vista as aprendizagens que 

tais práticas promovem no ambiente escolar. 

Proposta inicialmente na BNCC para os anos finais do Ensino Fundamental, as PCA 

são organizadas em: práticas corporais de aventura urbanas para as turmas de 6º e 7º anos; e 

práticas corporais de aventura na natureza para as turmas de 8º e 9º anos. Entretanto, o mesmo 
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documento não limita ou enrijece que este ou aquele conteúdo não pode ser reorganizado em 

outros anos de ensino, e, “em princípio, todas as práticas corporais podem ser objeto do trabalho 

pedagógico em qualquer etapa e modalidade de ensino” (BRASIL, 2018, p. 217). Essa 

flexibilização da configuração sugerida pela BNCC é aceita desde que esse novo arranjo 

proposto nos currículos dos estados e municípios respeite os critérios de progressão do 

conhecimento, os elementos específicos das diferentes práticas corporais, as características dos 

sujeitos e os contextos de atuação. Para as PCA, esses elementos são apresentados levando em 

consideração o urbano e a natureza (BRASIL, 2018). 

Repensar os arranjos construídos pela BNCC para a organização, sistematização e 

problematização dos currículos estaduais, municipais e locais deve ser tarefa abraçada por 

todos; incluindo a cultura local, a cultura da escola e a cultura de movimento da localidade que 

precisam se fazer presentes e serem refletidas nesse processo de construção.  

 

Ao trazermos os conteúdos para dentro dos ‘muros’ da escola, esses mesmos 

devem ser submetidos a um processo de sistematização e problematização. O 

selecionar, o alocar, o organizar e o distribuir dos temas de ensino são, 

indiscutivelmente, passíveis de uma transformação didática que, nesse 

sentido, exige problematizações. Todos os conteúdos que justificam as 

disciplinas escolares existem inicialmente fora da instituição escolar (cultura) 

e, quando adentram, recebem um incremento didático e metodológico (cultura 

escolar) (CORREIA, 2016, p. 833). 

 

Em nossa rede de ensino muitos professores já desenvolvem em suas aulas as PCA 

com os anos iniciais, demanda que aumentou bastante após os encontros das formações 

continuadas, nos quais foram abordadas práticas e possibilidades para o ambiente escolar desta 

unidade temática, aproximando as possibilidades das práticas de aventura para os contextos 

vividos pelos professores nas escolas da rede municipal. 

Diante desse panorama e da inquietação dos colegas docentes com a proposta 

apresentada pela BNCC para as PCA, foi proposto para o currículo da rede municipal de Natal 

a ampliação desta temática também para as turmas dos anos iniciais, especificamente os 4º e 5º 

anos. Tal decisão foi pensada, refletida e construída pelo coletivo, como possibilidade de 

experimentação dessas práticas corporais para os alunos destes anos escolares, visto que, em 

nosso contexto, existe uma cultura docente local que já desenvolve tais práticas, fruto dos 

diálogos, trocas de experiências e contribuições coletivas entre os professores nas formações 

continuadas bem como das experiências pessoais com as PCA de alguns.  

Desde a graduação (1999-2003), vivo algumas aproximações com as temáticas 

relacionadas à aventura, naquela época, atreladas às pesquisas vinculadas ao lazer, durante a 
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iniciação científica, com as quais pude conhecer e vivenciar uma ou outra prática corporal de 

aventura. Mais recentemente, tenho me aventurado na prática do trekking de velocidade, 

modalidade que vem crescendo em números de participantes, vertiginosamente, em nossa 

cidade e mistura corrida, caminhada e navegação em meio a natureza, onde muitos têm a 

possibilidade de vivenciar a competição, o lazer ou uma prática corporal2 junto aos amigos e 

demais participantes. Essa prática tem me proporcionado, entre outros, conhecer diversas 

paisagens naturais do meu estado, locais que certamente não iria sem os eventos dos quais 

participo. Em meio a esse contexto, minhas reflexões enquanto professora sempre estiveram 

presentes a fim de entender como seria possível aos alunos tais vivências no contexto escolar 

diante da estrutura e materiais pedagógicos.  

Algumas possibilidades foram apresentadas aos alunos dos anos finais, uma delas já 

relatada anteriormente (skate, patins e bike), e outras que se sucederam como o slackline, 

trekking, trilhas e a corrida de obstáculos, que permitiram a escrita de alguns relatos de 

experiência apresentados nos eventos finais da formação continuada de Educação Física do 

município, no encerramento de cada ano letivo – Mostra de Experiências Pedagógicas dos 

Professores de Educação Física da Rede de Ensino Municipal do Natal/RN (MEPEF), que já 

caminha para sua 4ª edição.  

Compreendemos a possibilidade desta unidade temática se fazer presente não apenas 

nos anos finais, mas já a partir do 4º ano como um desafio aos professores de abraçarem novas 

e enriquecedoras ações na busca por promover desafios e aventuras com risco “controlado” 

desde as turmas iniciais do Ensino Fundamental. Dessa forma, repensar o espaço escolar 

destinado às aulas de Educação Física para além das grades das quadras, de modo que o 

professor perceba no seu local de atuação outras possibilidades de ambientes para as 

intervenções pedagógicas nas aulas, permitindo aos alunos explorarem outras estruturas e locais 

que, muitas vezes, tornam-se ociosos na escola (terrenos laterais, árvores, campos de areia, 

estruturas de concreto, entre outras). 

Nesse cenário, surgem inquietações que pretendemos aprofundar e refletir partindo de 

algumas questões que nortearam nosso olhar de forma a pensar a presença das práticas corporais 

de aventura nas aulas de Educação Física escolar. São elas:  

 
2 O conceito que aqui entendemos por prática corporal é aquele apontado por Silva e Damiani (2004). Para as 

autoras, esta terminologia é compreendida como “levar a efeito” ou “exprimir” a intenção, o fazer por meio do 

corpo. A expressão práticas corporais “mostra adequadamente o sentido de construção cultural e linguagem 

presentes nas diferentes formas de expressão corporal” (p. 24). Elas são “fruto do processo de diferentes 

construções coletivas e como potencialidade individual, devem permitir vivências e experiências o mais densas e 

significativas possível” (p. 24).  
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● Quais os frutos pedagógicos e os saberes construídos que emergem por meio da 

sistematização e contextualização das PCA já nos anos iniciais? 

● Quais as potencialidades e limitações que o uso das PCA traz para os alunos dos 

anos iniciais de 4º e 5º anos?  

A partir do contexto aqui apresentado, elencamos como objetivo geral do nosso estudo: 

analisar e refletir os limites e as potencialidades das Práticas Corporais de Aventura nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, a partir do desenvolvimento de uma proposta pedagógica 

sistematizada e contextualizada para as turmas dos 4º e 5º anos. Deste objetivo, delimitamos 

alguns objetivos específicos que se apresentam logo abaixo: 

 

● Refletir como é possível reordenar os objetos de conhecimento e as habilidades 

considerando a tematização das PCA entre o 4º e o 9º ano; 

● Identificar as possibilidades das PCA frente à estrutura da escola, bem como dos 

materiais pedagógicos disponíveis;  

● Contextualizar e sistematizar as PCA em turmas de 4º e 5º ano do Ensino 

Fundamental; 

● Refletir e analisar o uso das PCA nas turmas dos anos iniciais. 

 

Buscamos responder a essas inquietações de forma a contribuir para o panorama 

acadêmico que hoje já apresenta inúmeros estudos relacionados ao tema na área do turismo e 

do lazer. Porém, são recentes os estudos relacionados à Educação Física, e ainda mais 

contemporâneas as discussões de tais práticas no ambiente escolar (FRANCO, 2008, 2013; 

PAIXÃO, 2017; PEREIRA e ARMBRUST, 2010; TAHARA e DARIDO, 2016), necessitando 

de contribuições em suas relações, especialmente com a escola pública, como também na 

sistematização deste conteúdo pelos professores que o desenvolvem em sua prática pedagógica 

com os alunos no dia a dia escolar. Além de contribuir para a discussão acerca da construção, 

formação e ampliação do currículo da Educação Física, levanta possibilidades/sugestões sobre 

como repensar as orientações curriculares nacionais, com base nos sujeitos inseridos neste ou 

naquele ambiente escolar: o aluno, o professor, o espaço, a dinâmica social da escola, a cultura 

local, entre outros.  

Em meio às nossas trilhas investigativas, iniciamos por nos indagar: quais os métodos 

e formas de utilizar as PCA? Quem seriam os sujeitos a aventurar-se? Quais estruturas e 

equipamentos iriamos utilizar? Assim sendo, a fim de atender aos objetivos pretendidos neste 
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estudo, a pesquisa delimitada por nós teve uma abordagem qualitativa do tipo pesquisa-ação e 

emerge das discussões e reflexões do grupo de Formação Continuada de Educação Física da 

Rede Municipal do Natal/RN (FOCO) no que se refere à atualização dos referenciais 

curriculares do município do Natal, partindo da ressignificação do documento da BNCC 

(BRASIL, 2018) para o Ensino Fundamental, mais especificamente da reorganização da 

unidade temática das Práticas Corporais de Aventura, onde o grupo, do qual também faço parte, 

foi provocado a ampliar e construir saberes e habilidades para esta unidade desde o 4º até o 9º 

ano, e não apenas do 6º ao 9º ano como aponta a BNCC.  

A escolha pela pesquisa-ação deu-se em função da possibilidade de aproximação com 

os sujeitos pesquisados e por permitir ao pesquisador o movimento de ação e reflexão sobre sua 

prática. Para Thiollent (2011, p.20): 

 

a pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empírica que é 

concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a 

resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os 

participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de 

modo cooperativo ou participativo.  
 

As ações e contribuições colaborativas e cooperativas que aconteceram durante toda a 

construção do referencial curricular, que acontecem durante toda a formação continuada de 2018, 

permitiram refletir sobre os direcionamentos traçados pela BNCC, que ao apontar como unidade 

possível de ser desenvolvida somente a partir do 6º ano, estabelece as PCA como conhecimentos 

a serem apresentados apenas nos anos finais do Ensino Fundamental. Acreditamos que esses 

saberes podem e devem estar presentes nas aulas já nos anos iniciais e, dessa forma, construímos, 

por meio do coletivo de professores, uma proposta curricular que abarca esses conhecimentos e 

habilidades já a partir das turmas de 4º ano.  

A pesquisa aqui apresentada buscou corroborar, dialogar, discutir e problematizar o 

documento curricular construído pela rede de Natal, a fim de implantar sua proposta com as 

turmas de 4º e 5º ano de uma escola municipal da rede do Natal, aplicando de forma sistematizada 

e contextualizada aquilo que se encontra proposto no documento, no intuito de analisar e refletir 

as possibilidades pedagógicas das PCA nos anos iniciais, uma espécie de “pôr à prova” aquilo 

que o referencial aponta como exequível para as turmas dos anos iniciais, de modo a confrontá-

lo com as limitações dos professores, do espaço escolar, dos materiais corriqueiros nas aulas de 

Educação Física e, assim, reconhecer o que é possível ou não. Para Franco (2005), a pesquisa-

ação permite e enriquece essa reflexão pedagógica, pois é:  
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[...] estruturada dentro de seus princípios geradores, é uma pesquisa 

eminentemente pedagógica, dentro da perspectiva de ser o exercício 

pedagógico, configurado como uma ação que cientificiza a prática educativa, a 

partir de princípios éticos que visualizam a contínua formação e emancipação 

de todos os sujeitos da prática (FRANCO, 2005, p. 489).  

 

A implantação das novas propostas curriculares para as diversas disciplinas que estão 

alicerçadas na BNCC (BRASIL, 2018) necessitam da contínua reflexão daqueles que se 

encontram na ponta de todo o processo, professores e alunos, de forma a ressignificar e valorizar 

a cultura de movimento3 local e suas produções de saberes da experiência. A abordagem da 

pesquisa-ação permite essa retroalimentação da práxis que se desenvolve a partir do pesquisar-

agir-refletir-agir. As ações que aqui emergem de um coletivo retornam a ele por meio da 

aplicação e análise de suas propostas. “Essa reflexão permanente sobre a ação é essência do 

caráter pedagógico desse trabalho de investigação” (FRANCO, 2005, p. 498). Estamos cientes 

do conflito de interesse que por vezes possa encontrar espaço nesta pesquisa, visto que a autora 

também fora parte na produção do referencial que agora é posto em aplicação para discussão e 

análise neste trabalho. Porém, qualquer que seja a produção, empírica ou cientifica, só terá 

validade ser for passível de comprovação por meio da experiência, adotando como critério de 

análise a falseabilidade de tal conhecimento, a possibilidade de refutá-la (POPPER, 2008).  

Popper, ainda aponta que: “Ora, eu sustento que as teorias científicas nunca são 

inteiramente justificáveis ou verificáveis, mas que, não obstante, são suscetíveis de se verem 

submetidas a prova” (2008, p. 46). Como parte na autoria das possibilidades pedagógicas e 

didáticas que se acredita possíveis de serem empregadas com alunos dos anos iniciais, 

objetivamos, por meio da experiência vivida, aplicada e refletida, pôr à prova na tentativa de 

refutar ou não os saberes produzidos por um coletivo de professores.  

A intenção é ir além deste relato que analisa a produção curricular no município do 

Natal, é também observar os diversos currículos atualizados pelo país a partir do que foi proposto 

na última publicação da BNCC, num ciclo que acreditamos deveria ser de constante feedback 

entre os professores e aqueles responsáveis pela criação e atualização dessas propostas 

 
3 Optamos pela Cultura de Movimento (KUNZ 1991, 1994) como forma de organizar e sistematizar o 

conhecimento, por entender que o movimento humano não se dá apenas como uma forma de deslocamento no 

espaço, sem sentido ou subjetividade. O movimento é intencional e cultural, e sendo assim, o processo de 

aprendizagem se volta sobre aquele que se movimenta e não sobre o movimento em si. Salientamos, ainda, que 

essa delimitação para refletir e construir a prática pedagógica alinha-se com o Grupos de Estudos Corpo e cultura 

de Movimento – GEPEC, grupo do qual a autora é membro participante, bem como com o documento curricular 

que adotaremos como orientação na intervenção (Natal, 2020). 
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curriculares. Ciclos que percebemos como análogos ao entendimento de Popper quanto à 

validação da aplicação de um dado conhecimento ou hipótese:  

 

Somente por meio de tais repetições podemos chegar a convencer-nos de não 

estar frente a uma simples ‘coincidência’ isolada, mas diante de acontecimentos 

que, por força de sua regularidade e possibilidade de reiteração, colocam-se, em 

princípio, como intersubjetivamente suscetíveis de prova (POPPER, 2008, p. 

47). 

 

Como espaço dessa aplicabilidade, nosso universo de intervenção para as “aventuras, 

desafios e obstáculos” aqui propostos foi a Escola Municipal João Paulo II, uma das escolas da 

Rede Municipal de Educação da Cidade do Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte. Esta 

rede de ensino municipal hoje conta com 146 unidades de ensino, divididas em unidades de 

Educação Infantil (CMEI) e escolas de Ensino Fundamental que atendem do 1º ao 9º ano de 

escolaridade.  

A Escola, palco de nossa intervenção e coleta dos dados, está situada no bairro Lagoa 

Azul, conjunto Nova Natal (NATAL/RN), e é considerada uma escola de porte médio, atende 

atualmente 722 alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, nos turnos matutino e vespertino 

e conta com um quadro de 23 professores, 14 funcionários no quadro de apoio e dois gestores 

(direção administrativa e direção pedagógica).  

A escolha deste cenário para o planejamento, desenvolvimento e ações pedagógicas 

do Mestrado Profissional deu-se por ser este o espaço de atuação da pesquisadora e por ser esta 

a sua unidade de trabalho que atende a turmas de 4º e 5º ano – escolaridade objeto de 

investigação e intervenção desta pesquisa –, além de ter um espaço físico que, ao primeiro olhar, 

possibilitava as ações pedagógicas pretendidas. 

Os aventureiros, nossos colaboradores neste percurso de investigação, são formados por 

uma população composta pelos alunos do turno matutino da Escola Municipal João Paulo II 

(Natal/RN). Como partícipes, tivemos duas turmas, uma de 4º ano com 32 alunos, sendo 17 

meninas e 15 meninos, com idades entre 9 e 10 anos e uma do 5º ano também com 32 alunos, 

sendo 23 meninas e 9 meninos, com idades entre 10 e 12 anos. 

Para acompanhamento, registro e análise de maneira mais próxima e fiel possível, 

elaboramos a princípio um esboço de roteiro de observação de aulas, que mais a frente fora 

incorporado ao uso do diário de campo, onde era realizado os apontamentos e situações 

vivenciadas a cada aula semanal, e considerou pontos essenciais deste roteiro para observação e 

descrição das aulas, como: participação da turma na aula, objetivos passíveis de serem atingidos 

por todos os alunos, possibilidades, dificuldades e limitações provenientes das atividades.  
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Além do diário de campo, contamos com o planejamento bimestral da autora, realizado 

no início do bimestre letivo e repensado ao longo do período de intervenção, seguido de uma 

sequência de 10 planos de aulas para cada ano de escolaridade, com uma sequência didático-

pedagógica proposta para a unidade temática de Práticas Corporais de Aventura nas turmas de 

4º e 5º anos.  

Utilizamos ainda como técnica investigativa a observação participante que acompanhou 

o uso do diário de campo, sendo realizados registros cotidianos sempre ao final das sessões. 

Sobre essa técnica para registros de pesquisas, Minayo (2016) define a observação participante 

como “um processo pelo qual um pesquisador se coloca como observador de uma situação social, 

com a finalidade de realizar uma investigação científica” (p. 64). Para a autora, a técnica permite 

que o pesquisador participe do universo social junto aos interlocutores para colher dados e 

compreender mais significativamente o contexto da pesquisa. Além disso, aponta o diário de 

campo como principal instrumento de trabalho durante a observação (MINAYO, 2016). 

Contamos, ainda, com os registros imagéticos como forma de ilustrar nossas narrativas de 

intervenção. 

As ações de intervenção e registros das ações aconteceram no decorrer do terceiro e 

quarto bimestre letivo, acontecendo entre os meses de agosto a novembro de 2019, nos quais 

foram desenvolvidos e aplicados os planos de aulas produzidos por esta pesquisadora.  

Cabe aqui ressaltarmos que as turmas de 4º ano têm uma jornada de duas horas de 

aulas semanais, realizadas em bloco (acontecendo de forma germinada), e as turmas de 5º ano 

têm jornada de uma hora de aula semanal de Educação Física, carga horária seguida por todas 

as escolas da rede municipal do Natal4.  

Desta forma, nossos encontros e registros aconteceram uma vez por semana, no turno 

matutino, durante as aulas de Educação Física destas turmas. Além de serem utilizados como 

forma de ilustrar a descrição deste relato, as fotos e vídeos também foram objetos de análises 

nas discussões aqui presentes, bem como as produções realizada pelos estudantes diante das 

atividades didáticas organizadas, registrando as impressões, conhecimentos e aprendizagens 

das aulas.  

 
4 Regulamentada pela Resolução Nº 01/2014, a distribuição das aulas de Educação Física por ano de escolaridade 

passa a seguir a seguinte organização:  

Anos de escolaridade 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 

Educação Física / número de aulas 1 2 1 2 1 2 1 2 1 

Fonte: Diário Oficial do Município do Natal de 29 de dezembro de 2014. 
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Nossa análise foi realizada a partir da aplicação e interpretação dos planos de aulas 

elaborados para a sistematização das PCA nas referidas turmas, realizando o diálogo e a 

interlocução entre as habilidades e saberes estabelecidos no referencial municipal do Natal para 

as turmas de 4º e 5º ano, referentes à unidade temática PCA e ao produto final encontrado a partir 

da nossa intervenção, de forma que nos permitiu avaliar se a turma alcançou de forma satisfatória 

o que se propõe para esta fase de ensino no referido documento (NATAL, 2020).  

O acompanhamento realizado com diário de campo também nos permitiu refletir, por 

meio do envolvimento dos alunos nas aulas e do desenvolvimento dos conhecimentos e das 

habilidades das turmas, as possibilidades e limitações da proposta pedagógica elaborada para 

esta unidade temática ao longo de dois bimestres letivos, articulando os saberes produzidos com 

os objetivos da pesquisa e com o norte traçado em nosso referencial teórico. 

É importante apontar que esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e cadastrada na Plataforma Brasil sob o nº 

15855419.6.0000.5537, cujo parecer foi emitido com a numeração 3.479.729, datado de 01 de 

agosto de 2019. 

Os participantes do estudo, como menores de idade, tiveram seus responsáveis 

consultados e esclarecidos previamente sobre os objetivos da pesquisa, e autorizaram a 

participação do(a) aluno(a) preenchendo e assinando o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). Os alunos que tiveram a autorização concedida por seus responsáveis 

foram esclarecidos dos objetivos e aqueles que desejaram participar assinaram o Termo de 

Assentimento Livre e Esclarecido (TALE). Os pais ainda receberam para análise e assinatura 

as autorizações do uso de imagens e de gravação de voz durante a coleta de dados da pesquisa.  

Delimitado até aqui, por meio do nosso capítulo inicial - “Trilhando novas aventuras 

na escola”, o Norte que permeia, a problematização de nosso percurso, com a proposição dos 

nossos objetivos, justificativa e metodologia, partimos então para arrematar este primeiro 

momento apresentando as seções que se seguirão, de forma a colaborar com a apreciação do 

leitor, traçamos da seguinte forma a nossa rota. 

Nosso capítulo 2 - “Aventurar-se nos conhecimentos e conceitos por meio da 

literatura” possibilitou um mergulho em águas que nos permitiram refletir os caminhos 

traçados pelas PCA, advindas das práticas do lazer e inseridas hoje nos espaços escolares, 

vislumbrando inúmeras contribuições teóricas de autores, que embora sejam recentes, já 

apresentam situações de sistematizações e possibilidades das PCA como prática possível e 

enriquecedora nas aulas de Educação Física Escolar.  
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No capítulo 3 - “Aventuras nos anos iniciais: narrativa das experiências”, procuramos 

a princípio descortinar ao leitor o nosso cenário de intervenção aproximando-o das situações, 

estruturas e relações estabelecidas por professores, alunos e os demais que compõem nosso já 

tão conhecido campo de atuação. Nele, estão presentes as narrativas das aulas, os encontros e 

desencontros entre os saberes e os alunos, entre os saberes, suas possibilidades e suas limitações 

nas percepções desta professora.  

Alcançamos então o capítulo 4 – “Para todo o fim, um recomeço: em busca de novas 

aventuras”. Nele, apresentamos nossas considerações finais a fim de somarmos nossos achados 

a esse cenário de encantamento que as Práticas Corporais de Aventura nos possibilitaram no 

ambiente escolar. Reflete-se sobre o currículo e as novas práticas pedagógicas que dele 

emergem, num ciclo de reflexão permanente e necessário a toda práxis, e assim não colocamos 

um ponto final para nossa escrita, apenas um ponto e vírgula, almejando por novos destinos de 

aventuras.  

Esperamos que a trilha aqui percorrida possa ser um cenário de apreciação e lhe 

permita singelas, mas valorosas contribuições.  
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2. AVENTURAR-SE NOS CONHECIMENTOS E 

CONCEITOS POR MEIO DA LITERATURA 

                   

 

 

      

 

 

Imagens 5, 6, 7 e 8 – Desenhos produzidos pelos alunos. 

 

Todo conhecimento começa com o sonho. 

O sonho nada mais é que a aventura pelo 

mar desconhecido, em busca da terra 

sonhada. Mas sonhar é coisa que não se 

ensina, brota das profundezas do corpo, 

como a alegria brota das profundezas da 

terra. Como mestre só posso então lhe dizer 

uma coisa. Contem-me os seus sonhos 

para que sonhemos juntos. 

Rubem Alves, 2000, p. 87. 

Andrielly Silva 

Jhennifer Gabrielle 
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Apesar dos caminhos recentemente percorridos para adentrar os muros escolares, as 

PCA já constituíram uma trilha de saberes da experiência, saberes conceituais e saberes 

pedagógicos com consideráveis e relevantes contribuições para este campo de conhecimento. 

Com linhas e curvas geralmente muito específicas, ainda encontra dificuldades na formação 

inicial e que também estão presentes na atuação profissional dos docentes e em suas formações 

continuadas. Para Moura et al. (2018): “[...] a formação é um elemento fundamental para 

socializar conhecimentos sobre as PCA” (p. 30). Faz-se necessário, portanto, que estudantes e 

professores acessem os conhecimentos pertinentes a essa cultura de movimento para que só 

assim se percebam capazes e solidários à temática em suas aulas. 

 O que percebemos é que essas trilhas encontram obstáculos ao se depararem muitas 

vezes com habilidades e conhecimentos específicos desta ou daquela prática corporal de 

aventura, isso sem contar com os materiais e equipamentos singulares e a resistência de gestões 

e pais na experimentação dos alunos, temendo situações de risco que possam ocasionar algum 

acidente. Foram essas e muitas outras barreiras que os pioneiros e corajosos da aventura 

encontraram e ainda encontram nas tentativas de aproximação desses saberes com o universo 

escolar.  

 Apresentaremos então as rotas e vias descobertas por estes desbravadores das Práticas 

Corporais de Aventura no âmbito escolar, na tentativa de construir para nossa pesquisa 

fundamentos e bases que, mesmo sólidas frente ao conhecimento já posto por eles, necessitam 

constantemente serem revisitadas, a fim de construir uma prática pedagógica que dialogue com 

cada espaço escolar, com os saberes que os alunos trazem consigo, mas também com a superação 

de muitos docentes de enfrentarem o desafio posto, desenvolver as PCA nos cenários escolares, 

contextualizadas nas aulas de Educação Física.  

 Temos, então, não apenas os alunos como aprendizes, o que já não é verdadeiro em 

nenhuma outra unidade temática ou área de conhecimento, visto que aquele que media o saber 

também aprende constantemente em sua práxis, mas fica ainda mais característico na Educação 

Física Escolar, no momento atual com as PCA, a construção muitas vezes conjunta e colaborativa 

entre professores e alunos, entre professores e seus pares e entre esses professores e o 

conhecimento a ser galgado nessa troca de saberes da experiência. Para Freire (1996) quem 

ensina, não o faz num ato de transferência de conhecimento, o realiza por meio de possibilidades 

e caminhos para essa construção. “Não há docência sem discência, as duas se explicam e seus 

sujeitos, apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de objeto, um do 

outro. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender” (FREIRE, 1996, p. 
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13). O ensinar inexiste sem o aprender, construir juntos aprendizagens por meio das PCA 

permitirá que professores e alunos construam de forma autônoma e colaborativa conhecimentos 

e habilidades que permeiam tais práticas. 

 E em meio a essa conjuntura, é possível repensar o uso dos espaços escolares e as 

possibilidades para adaptação de materiais pedagógicos para as aulas, assim como também 

ressignificar algumas práticas propondo novas possibilidades. Conhecer o que se tem proposto, 

projetado e planejado para a unidade por inúmeros atores da aventura nos permite ressignificar 

nossa atuação, nossos saberes, nossas convicções e amplia nosso olhar diante dos sujeitos da 

nossa ação e suas possibilidades diante das manifestações da cultura de movimento. 

 

2.1 Práticas Corporais de Aventura: o desafio das vivências no 

ambiente escolar 

 

 As Práticas Corporais de Aventura vêm ganhando cada vez mais espaço nos debates 

acerca das manifestações da cultura de movimento presentes no contexto escolar, advindas das 

manifestações que se iniciam fora dele, e no caso aqui específico, advindas dos estudos do 

turismo e do lazer, ganhando cada dia mais espaços sociais e midiáticos.  

 O surfe, como precursor das PCA (CANTORANI; PILATTI, 2005), tem seu espaço 

ampliado nos mais diversos meios de comunicação social e nas mídias digitais por meio das 

recentes conquistas de mundiais por brasileiros, como Gabriel Medina e Adriano de Souza 

(Mineirinho). Além disso, tem-se campeonatos de skate, BMX e diversas modalidades da mega 

rampa transmitidas na TV aberta, bem como por vários canais especializados nesse segmento 

esportivo na TV fechada. Como resultado da crescente visibilidade de tais manifestações, o 

Comitê Olímpico Internacional incluiu as práticas de aventura da Escalada, Surfe e Skate como 

modalidades nos próximos jogos Olímpicos de Tóquio em 2020 (FRANCO; TAHARA; 

DARIDO, 2018). Tais fatos nos permitem vislumbrar novos panoramas a serem explorados 

também no ambiente escolar a partir de práticas que aproximem as crianças e jovens destas 

possibilidades. 

Com alta representatividade atualmente, as PCA começam a refletir o seu valor 

enquanto conteúdo de aprendizagem na esfera escolar. A inclusão das Práticas Corporais de 

Aventura no currículo da Educação Física de todo o país pela BNCC (BRASIL, 2018), como 

unidade temática a ser desenvolvida com os alunos do 6º ano ao 9º ano do Ensino Fundamental, 
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possibilita que tais manifestações passem a fazer parte do cotidiano das aulas, permitindo 

vivências que aproximam os alunos de experiências e sensações corporais até então não 

sensibilizadas no ambiente escolar. Possibilidades apontadas por Franco, Tahara e Darido (2018, 

p. 67) ao expressarem que: 

 

justifica-se a inserção de PCA na escola, pelo fato delas poderem estimular 

emoções e experiências únicas aos alunos, ao depararem com vivências não 

tão habituais no desenvolvimento das aulas, além de chance em proporcionar 

aos educandos a superação de limites pessoais em situações de risco 

controlado.  

 

Além das questões de gerenciamento de riscos frente às PCA no ambiente escolar, os 

autores ainda trazem para a discussão as adaptações necessárias à vivência dessas experiências 

para o contexto pedagógico, buscando reflexões e contextualizações não só dos riscos inerentes 

a algumas atividades, mas também suas relações e enlaces estreitos às temáticas do meio 

ambiente e de como minimizar ao máximo os impactos ambientais de tais modalidades.  

Aproximando as discussões do contexto local, a cidade na qual me encontro inserida 

enquanto professora da educação básica apresentou recentemente uma nova organização dos 

referenciais curriculares do município (NATAL, 2019, no prelo) com base nas orientações da 

BNCC, ampliando essa unidade temática de Práticas Corporais de Aventura também para os 

alunos dos 4º e 5º ano do Ensino Fundamental. Essa ampliação é fruto de amplo debate entre 

secretaria municipal de educação, professores formadores e professores de Educação Física da 

rede, trazendo novos desafios e expandindo ainda mais as possibilidades de contextualização e 

sistematização dessa unidade ao longo do Ensino Fundamental. Para Silva, Pereira e Silva 

(2016):  

 

Essas manifestações são previstas em propostas curriculares desde o nível 

nacional até os municipais, estão presentes na linguagem dos jovens, atendem 

aos seus anseios e expectativas, proporcionam desafios de superação em cada 

aluno, aspectos estes que já constituiriam justificativa suficiente para a 

inclusão na programação do professor de EF na escola (SILVA; PEREIRA; 

SILVA, 2016, p. 37). 

 

 Num levantamento realizado por Franco, Tahara e Darido (2018) sobre a presença das 

PCA nas propostas curriculares estaduais do país, os autores encontraram em apenas 6 delas o 

presente tema, sendo os estados que contemplam as PCA em seu currículo: Goiás, Minas 

Gerais, Paraná, Rondônia, Rio Grande do Sul e Sergipe. Nos demais estados, não fora 
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encontrado nada que remetesse à temática aqui em questão. Nos estados de Rondônia e do Rio 

Grande do sul, são onde as propostas aparecem melhor sistematizadas e organizadas no 

currículo. Rondônia se destaca por já contemplar essas práticas para as turmas de 4º e 5º anos, 

no eixo meio ambiente e diversidade cultural. 

Os autores nos chamam a atenção para o estudo ter sido realizado antes das adaptações 

dos estados e municípios frente à BNCC, e que muitas dessas propostas foram elaboradas antes 

mesmo de se discutir o currículo nacional, o que nos permite observar que, mesmo sem a 

orientação dessa Base Comum Nacional, alguns estados já vinham, em um número bem 

reduzido, desenvolvendo ações pedagógicas por meio das práticas de aventura no componente 

de Educação Física. E agora com a reformulação ampla desses currículos, e não apenas a nível 

estadual como municipal também, espera-se uma abordagem a tais práticas em grande parte das 

escolas do país. A nível de ampliação desses números, temos as propostas curriculares do 

município do Natal onde as PCA são contempladas do 4º ao 9º ano (NATAL, 2020, no prelo) 

e do documento curricular estado do Rio Grande do Norte do 6º ao 9º ano (RIO GRANDE DO 

NORTE, 2018). 

As discussões em torno da inserção das PCA no âmbito escolar, enquanto prática 

pedagógica que necessita de sistematização e organização, quanto a progressão do 

conhecimento, encontram alguns autores que já trouxeram a nossa apreciação em seus ensaios, 

destacamos alguns deles nos parágrafos seguintes. 

Franco (2008) nos traz uma proposta, em sua dissertação, com diversas atividades, 

relacionadas às práticas de aventuras, que podem ser apreciadas de forma pedagógica no espaço 

formal de educação e já aponta para a possibilidade de elas estarem inseridas nos currículos de 

Educação Física Escolar. O autor constrói suas concepções de aulas com base nas três 

dimensões dos conteúdos (conceitual, procedimental e atitudinal), mediando suas relações com 

o meio ambiente, por meio de uma sequência que permite abordar pedagogicamente essas 

atividades com os jovens. Na proposição do autor, as atividades são sistematizadas e 

contextualizadas e estão direcionadas, em sua grande maioria, para os alunos do Ensino Médio.  

Pereira e Armbrust (2010) nos apresentam uma proposta pedagógica para as práticas 

de aventura na escola também na perspectiva de abordagens dos conteúdos dentro das três 

dimensões, com sequências que vão desde a infância até a adolescência. Não restringe a 

nenhuma etapa escolar esta possibilidade, e sim torna esse processo gradativo, ajustando os 

estímulos com as expectativas dos alunos, gerenciando os riscos presentes em tais práticas e 

fazendo os alunos perceberem os riscos presentes em cada prática e seus níveis de conhecimento 
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para possibilitar ações que gerem interesses e expectativas a fim de proporcionar uma 

aprendizagem significativa.  

Palma, Oliveira e Palma (2010) organizam e sistematizam os conteúdos da Educação 

Física apresentando uma proposta estruturada em 5 núcleos de concentração, nos quais  o 

movimento humano culturalmente construído foi a referência na seleção dos conteúdos, sendo 

os núcleos articuladores: o movimento e a corporeidade; o movimento e os jogos; o movimento 

e os esportes; o movimento em expressão e ritmo e o movimento e a saúde. Trazem a 

contextualização das PCA no eixo do movimento e dos esportes, apresentando algumas 

modalidades de aventura como esportes não olímpicos, do 9º ano ao 3º ano do Ensino Médio.   

Aproximando nossa composição teórica ao nosso cenário regional e local de 

sistematização das PCA, Sousa (2016) nos permite a apreciação de uma leitura pedagógica dos 

esportes de aventura como conteúdo vivido, experimentado e construído a partir das aulas de 

Educação Física Escolar, mediados enquanto conhecimento a ser edificado pela metodológica 

de ensino da mídia-educação. A autora materializa a construção pedagógica dos esportes de 

aventura com turmas do Ensino Médio, buscando através dos aportes metodológicos das mídias 

a apropriação crítica dos alunos frente aos conteúdos apresentados.  

Como uma das publicações mais recentes frente às PCA, temos os estudos de Cássaro 

(2019). O autor, em sua recente dissertação, aproxima as atividades de aventura aos anos 

iniciais, diante do cenário da BNCC, trazendo uma abordagem de perspectiva interdisciplinar 

das atividades de aventura, com as disciplinas de ciências e matemática. Ele identificou que as 

modalidades com maiores aceitações para os anos iniciais do Ensino Fundamental, entre os 

docentes do município de Maringá, seriam o skate, o slackline e o parkour. 

Diferentemente dos resultados encontrados por ele em 2011, nesta investigação, os 

dados já se apresentam mais animadores em relação à receptividade e à aplicação das atividades 

de aventura entre os professores daquele município, apesar de quase 70% desses professores 

ainda se acharem despreparados para tal. Observamos, a partir desse dado, a importância e a 

necessidade de uma formação ampla dessas práticas, iniciando pelas graduações e se 

estendendo por formações posteriores para esses professores que se encontram nas escolas de 

todo o país. Mesmo muitos deles não se considerando aptos, reconhecem as possibilidades reais 

de se desenvolver tais práticas na Educação Física Escolar. 

Ainda nos estudos de Cássaro (2019), diante da possibilidade das PCA estarem 

inseridas no currículo dos anos iniciais de Maringá, constatou-se que mais de 90% dos 

professores vislumbram como adequadas esta inserção. Um número bastante satisfatório 



 
 
 

29 
 

também foi encontrado entre os representantes das equipes pedagógicas entrevistados, o que 

para o autor pode ser legitimado com: “a inserção desse conteúdo junto ao currículo da 

Educação Física, em forma de anexo, levantando todo processo pedagógico, enfatizando a 

ludicidade e ser apresentado à Secretaria Municipal de Educação de Maringá” (2019, p. 130), 

já que estas práticas ainda não se encontram inseridas no currículo da cidade para os anos 

iniciais, apesar de muitos considerarem como possíveis. 

 Buscamos, em nossa realidade e intervenção, a perspectiva de desenvolver 

possibilidades pedagógicas no domínio escolar atreladas e entrelaçadas à cultura de 

movimentação dos alunos, construindo o conhecimento pertinente às PCA, partindo de 

situações corporais comuns no ambiente escolar, tais como: subir e descer das árvores, 

pendurar-se nos galhos, subir e descer dos muros, subir e descer dos  alambrados das quadras, 

entre outros. Estas são movimentações cotidianas da cultura de movimento dos alunos nas horas 

vagas ou no horário do “recreio/intervalo” nos corredores escolares, e não apenas no ambiente 

escolar como também nas brincadeiras infantis ao longo das nossas práticas corporais, seja em 

momentos de brincadeiras no interior da casa, em quintais ou no espaço de grandes 

movimentações e ganhos corporais das brincadeiras de rua. 

Na BNCC, as Práticas Corporais de Aventura adotam a seguinte perspectiva: 

“exploram-se expressões e formas de experimentação corporal centradas nas perícias e proezas 

provocadas pelas situações de imprevisibilidade que se apresentam quando o praticante interage 

com um ambiente desafiador” (2018, p. 216), sempre em situações de “risco controlado”.  

Cabe a esta temática ainda inúmeras formas de classificação, porém a BNCC optou 

por uma abordagem classificatória a partir do ambiente que necessitam para serem realizadas, 

sendo assim, as classificou em: urbanas e na natureza. Explora-se nas práticas urbanas situações 

de vertigem e risco calculado na “paisagem de cimento” da cidade; e nas práticas na natureza a 

exploração das incertezas que o próprio ambiente físico natural causa em relação à vertigem e 

ao risco calculado (BRASIL, 2018). 

Pereira e Armbrust (2010) resgatam o termo “aventura” nas suas origens etimológicas 

para os quais: “A palavra aventura deriva do latim ‘adventura’, quer dizer o que está por vir, 

com o sentido de desconhecido, imprevisível”. (p.16). As PCA trazem para o cotidiano escolar 

práticas que são desafiadoras e contemporâneas para professores e motivantes aos alunos, 

diversificando e ampliando o acesso destes às manifestações da cultura de movimento. Para 

Tahara e Darido (2016): 
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Os conteúdos da cultura corporal de movimento cumprem a tarefa de 

transmitir uma tradição de práticas corporais construída historicamente na 

área de conhecimento da Educação Física, permitindo também que os 

educandos se apropriem e se enriqueçam com eles. Muitos desses 

conhecimentos produzidos e usufruídos pela sociedade a respeito do corpo e 

do movimento foram incorporados pela Educação Física em seus conteúdos, 

como o esporte, o jogo, a luta, a dança e a ginástica, que têm em comum a 

representação corporal de diversas culturas humanas com características 

lúdicas e que também podem ser executadas com fins de lazer; promoção da 

saúde, por fatores estéticos, como meio de comunicação e expressão ou para 

o rendimento esportivo. Entretanto, por outro lado, estes conteúdos devem ser 

sempre renovados e contextualizados para que sejam atuais e significativos 

aos alunos (TAHARA; DARIDO, 2016, p. 114). 

 

 A cultura de movimento de uma sociedade também é mutável e acompanha os 

interesses vigentes de cada época. Como atividade corporal cada vez mais presente no dia a dia 

de crianças, jovens e adultos em nossa sociedade, as PCA passam a fazer parte do universo de 

conteúdos a serem tematizados e contextualizados nas aulas de Educação Física escolar, 

inclusive com algumas sistematizações entre os anos de aprendizagem, mas enfrenta e 

enfrentará ainda inúmeros desafios, como: pouca ou nenhuma formação dos professores sobre 

a temática, infraestrutura da escola para vivências das práticas, necessidade de materiais 

específicos, preocupações com as questões de segurança. 

 

Indubitavelmente, a inclusão de novos conteúdos na escola demanda um 

processo árduo, no qual se faz necessário o rompimento de paradigmas, que 

se encontram cristalizados na própria história escolar. E nesse processo, a 

tradição das práticas esportivas seja o mais difícil de ser rompido. (PAIXÃO, 

2017, p. 171)  

 

 O autor aponta um obstáculo bastante pertinente à implementação de tais práticas para 

além das citadas anteriormente, não só a cultura dos alunos é extremamente voltada às práticas 

esportivas, como a formação e prática pedagógica dos professores também segue esta linha. 

Isso acontece desde a inclusão da Educação Física como componente curricular nas escolas, o 

que perpassa por rupturas que estão há tempos enraizadas na área de conhecimento da Educação 

Física e que são entraves a serem superados, não apenas na inserção das Práticas Corporais de 

Aventura, como também de outras manifestações corporais como as lutas e as danças, por 

exemplo.  

[...] não se pode desconsiderar que esses alunos devem, e têm o direito, de 

receber muitos outros conhecimentos presentes na Cultura Corporal de 

Movimento e assim, aumentar seus conhecimentos, experiências e 

possibilidades de escolhas (p. 171, ibidem).  
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 Faz-se necessário romper com a hegemonia dos esportes “tradicionais” no ambiente 

escolar. Franco (2013) critica, em sua fala, essa resistência de ruptura com as raízes esportivas 

da Educação Física escolar: 

 

A Educação Física tem sido de uma morosidade exemplar quando se trata da 

inserção de novas práticas corporais na escola. Mesmo que essas práticas 

sejam populares em vários países ou praticadas por diversos grupos de forte 

cunho social, o que ainda vemos nos currículos escolares é a presença maciça 

dos esportes tradicionais (futsal, vôlei, basquete e handebol), quando as aulas 

não se resumem a um conteúdo só, dependendo da proposta pedagógica 

(FRANCO, 2013, p. 209). 

 

Porém, não é mais plausível que nos dias atuais, diante de tantas manifestações 

corporais (jogos, lutas, ginásticas, danças, práticas corporais de aventura, práticas circenses, 

entre tantas outras), professores permaneçam restringindo as vivências corporais dos alunos nas 

aulas de Educação Física ao contexto dos esportes, mesmo que suas formações iniciais tenham 

seguido esse padrão de concepção da Educação Física escolar. Hoje já não cabe mais este tipo 

de atuação.  

 

Nos últimos dez anos percebe-se que os elaboradores de currículos para a 

formação inicial têm se aproximado mais da discussão dos ER na formação 

inicial em EF. Isso se reflete na sistematização desses conteúdos e na inclusão 

de disciplinas ou atividades voltadas a preparar o futuro professor para levar 

os ER para suas aulas (SILVA; PEREIRA; SILVA, 2016, p. 38).  

 

Tal movimento na formação inicial permite aos novos professores que adentram o 

mercado terem um outro olhar para as PCA, visto que eles tiveram contato com a 

experimentação, aprendizagens e meios de construir esse conhecimento nas aulas de Educação 

Física, o que há bem pouco tempo atrás não se fazia presente. Para os mesmos autores, “a 

formação profissional ainda tem um longo caminho a percorrer para capacitar o futuro professor 

a trabalhar com os ER e as Atividades de Aventura na escola, mas o caminho parece ser bastante 

promissor” (ibidem, p. 43). 

Percebemos que este cenário vem se transformando nos últimos anos com as mudanças 

gradativas nos currículos das instituições de ensino superior (IES), dos cursos de 

aperfeiçoamento de professores e das formações continuadas que começam a fazer parte da 

carga horária de trabalho efetivo do professor, seja ele da rede pública ou privada, ampliando o 

tempo de planejamento pedagógico das aulas, abrindo a este novos horizontes, para além das 

aulas esportivas, permitindo aos alunos o acesso a inúmeras práticas corporais de movimento 

que, por muitas vezes, foram negligenciadas ao longo das etapas de escolarização. 



 
 
 

32 
 

Como temática nova inserida nas aulas, as PCA encontram algumas resistências, mas 

que começam a ser quebradas pelas possibilidades enriquecedoras, lúdicas e motivantes que 

trazem consigo, pois permitem a exploração de diversos ambientes nos domínios da escola, no 

seu entorno, bem como a exploração de ambientes naturais pertencentes à cidade por meio de 

aulas exploratórias ou vivenciais. Consentem aos alunos enxergarem o movimento nas aulas de 

Educação Física escolar para além das quadras, seus alambrados ou pátios, explorando terrenos 

ociosos, árvores, muros, paredes, corrimãos, entre tantos lugares possíveis para aulas e que são 

pertencentes aos cenários escolares. 

 

Acreditamos que o fato dos esportes radicais lidarem com a imprevisibilidade, 

o perigo, o desconhecido, a vertigem e as proezas heroicas, pode propiciar um 

ambiente muito rico para que habilidades, capacidades, comportamentos e 

compreensões sejam desenvolvidas em nossos alunos. (PEREIRA; 

ARMBRUST, 2010, p. 13) 

 

 A ampliação de práticas e vivências corporais propiciam não apenas o aumento na 

perspectiva de vislumbrar outros espaços escolares, mas imprescindivelmente num acréscimo 

das habilidades e capacidades motoras frente aos novos desafios e possibilidades do movimento 

em novos cenários, bem como no enriquecimento dos movimentos e saberes possibilitados pelo 

entrelaçamento das habilidades contextualizadas e apresentadas pelos professores com aquelas 

que são oriundas dos próprios alunos. De acordo com Franco (2013), há alunos que já trazem 

uma cultura corporal riquíssima por já ter ouvido falar de determinada modalidade, o que pode 

nos surpreender e criar um corpo de conhecimentos não imaginado e que se adapte à escola. 

Dessa forma,  

 

Essas atividades podem ter um grande valor de promotoras do 

desenvolvimento integral e integrado do ser humano no contexto da EF 

escolar, desde que bem entrelaçadas com a proposta pedagógica da escola, do 

trabalho dos demais professores que compõem o corpo docente, e com a 

realidade social na qual os alunos vivem (SILVA; PEREIRA; SILVA, 2016, 

p. 38).  

 

 Apresentar possibilidades de aulas que envolvam a aventura e, de algum modo, um 

certo “risco” aos alunos são vistas e recebidas pelos demais professores e pela gestão escolar 

com certa cautela, quando não, com resistências severas. Porém, se o professor organiza seu 

planejamento articulado com a proposta pedagógica da escola e permite que as demais áreas de 

conhecimento enxerguem nessas aulas o encontro e o diálogo de conteúdos de diferentes 
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componentes que podem promover aprendizagem em conjunto, esse olhar certamente 

enxergará outras expectativas para além do medo, encontrando interfaces pedagógicas e 

projetos de articulação interdisciplinar entre os conhecimentos com situações de aprendizagens 

riquíssimas para a escola e principalmente para os alunos.  

 As PCA na escola permitem não apenas o desenvolvimento de habilidades e 

competências motoras, sociais ou cognitivas, mas admitem também a associação com o ‘meio’ 

no qual os alunos interagem e se movimentam, estimulando o pensar sobre os espaços da escola, 

sobre as estruturas de concreto e as estruturas verdes pertencentes a ela, dando um enfoque 

maior ao processo educacional, tornando-o crítico e reflexivo sobre a preservação, seja ela 

ambiental ou de zelo com o espaço e estruturas presentes. Essa reflexão começa local, no 

ambiente escolar, na minha casa, na minha rua e parte para perspectivas maiores de cidade e de 

mundo, o que mais uma vez nos remete à riqueza de possibilidades que as práticas de aventura 

permitem no cenário de aprendizagens frente a outros componentes curriculares. Para 

Armbrust, Maldonado e Santos Silva:  

 

A integração didático-pedagógica pode ser associada à aventura no que se 

refere aos desafios de cada tarefa ou ação estimuladora para resolver 

problemas, e pode constituir, durante as aulas, um meio facilitador do 

desenvolvimento, além de poder proporcionar contato com os temas 

transversais e emergentes, no que se refere à aproximação e conscientização 

sobre o meio ambiente, respeito aos gêneros e suas diferenças, à ética, à saúde, 

aos valores e conceitos e à pluralidade cultural. Essas temáticas tratadas com 

o ‘tempero’ da aventura permitem inovar nas experimentações e reflexões 

referentes à cultura de movimento e expressar saberes que se relacionam em 

abordagens interdisciplinares durante as aulas de EF na escola (2016, p. 50, 

grifo nosso). 

 

 É possível envolver não apenas outros professores, outros componentes curriculares, 

mas toda a escola em projetos e aulas de aventura, modificando estruturas e criando novos 

espaços a serem explorados, cuidados e preservados pelos alunos e comunidade escolar, para 

além das aulas de Educação Física.  

Segundo Pereira e Armbrust (2010), é possível também pensar as práticas de aventura 

fundamentadas na educação do século XXI e articuladas com os quatro pilares da educação 

propostos por Delors (1998), um outro olhar que permite o entrelaçar de todo um contexto de 

aprendizagem escolar e de formação do Ser, indo muito além das aulas de Educação Física. Os 

autores constroem uma proposta pedagógica crítica, com base em alguns princípios: (1) diálogo 

dos objetivos centrais e da matriz curricular com os alunos, permitindo que o planejamento seja 
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coparticipativo, construindo protagonismo e autonomia, dando um significado ampliado às 

aulas; (2) permitir a relação daquilo que os alunos conhecem e veem na sociedade atual sobre 

expressões de movimentos, e aquilo que pode ser vivido na escola, contextualizando essas 

práticas para a realidade escolar, bem como para a realidade das habilidades individuais de cada 

aluno, com suas particularidades no apreender que precisam ser levadas em conta, tanto na 

avaliação dos colegas, como na do professor; (3) e, por fim, apontam a necessidade do professor 

estar constantemente repensando sua própria identidade cultural de forma a repensar também 

currículos que não estão mais em conformidade com as práticas que os alunos conhecem e têm 

interesse de forma a enriquecer seus acervos culturais e motores.  

Levando em consideração estes princípios, o professor irá construir um planejamento 

que foge da descontextualização e desinteresse dos alunos, umas das muitas problemáticas que 

hoje permeiam a Educação Física Escolar e o discurso de muitos colegas professores da área, 

mas que não iremos nos ater aqui por não ser esse o objeto de nosso estudo.  

É perceptível as inúmeras possibilidades de exploração das PCA nos cenários de 

aprendizagens no contexto escolar. As práticas de aventura nos permitem algumas 

aproximações que os conteúdos ditos tradicionais da Educação Física pouco vislumbraram. 

Refletindo a temática frente às questões de preservação ambiental e do próprio meio escolar, 

suas estruturas e equipamentos, e ainda permitindo um olhar interdisciplinar entre os diversos 

componentes curriculares (ciências, geografia, história, artes, entre outras). 

Oportunizar aos alunos conhecer e vivenciar essas experiências dentro dos muros das 

escolas, com possibilidades de serem levadas também a ambientes naturais externos, permite a 

ampliação das perspectivas motoras, de relação com o outro e com o meio em que estes se 

encontram inseridos. Para Franco:  

 

[...] ao fornecer aos adolescentes informações sobre atividades nas natureza e 

esportes alternativos aos tradicionais, aumentaremos suas opções de uso do 

tempo disponível já na idade em que se encontram, mas principalmente, 

quando não estiverem mais na escola, na fase adulta, em que sua liberdade de 

escolha e independência aumentam significativamente (FRANCO, 2013, p. 

215). 

 

 Ampliar as possibilidades das práticas corporais permitem que os alunos desenvolvam 

ao longo de seu processo de amadurecimento uma construção autônoma no seu tempo de lazer 

ou mesmo que busquem novas práticas em suas rotinas, seja enquanto ainda adolescentes ou 

mesmo quando estes se tornarem adultos.  
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2.2 A Escola como espaço de aventura: a inserção do conhecimento 

das PCA nas aulas de Educação Física 

 

As PCA são uma temática recentemente abordada nos currículos de Educação Física 

Escolar do país. As aproximações práticas, técnicas, comerciais e científicas já existem há 

bastante tempo na perspectiva do lazer e do turismo ecológico, mas apenas há pouco têm se 

explorado essas possibilidades de manifestação corporal nos cenários escolares como parte das 

atividades propostas e sistematizadas com uma abordagem pedagógica nas aulas de Educação 

Física (FRANCO, 2008 e 2013; ARMBRUST; SILVA, 2012; PEREIRA; ARMBRUST, 2010; 

TAHARA; CARCINELLI FILHO, 2013).  

A partir das discussões em torno da publicação, em 2015, da primeira versão da 

BNCC, em que foram abertas consultas públicas em todo o país e onde a comunidade, tanto 

acadêmica quanto dos docentes de escolas públicas e privadas, puderam questionar, sugerir e 

refletir algumas das temáticas apresentadas a princípio na referida versão, observamos que, 

desde o início, as PCA foram apontadas como uma das unidades a serem trabalhadas nos anos 

finais do Ensino Fundamental. Indicação que permaneceu até a sua publicação final em 2018.   

A BNCC (2018) se apresenta ao longo do seu texto como um documento normativo 

que define um: 

 

conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os 

alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação 

Básica, de modo a que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de 

Educação (PNE) (BRASIL, 2018, p.7). 

 

 Por ser um texto normativo, não poderia e não tem pretensões de que seja adotado 

como um currículo. Como o próprio Betti (2018) indica, ao traçar um diálogo com o texto da 

Base, em que este recebe algumas críticas  e apontamentos do autor: “trata-se de uma ‘base’ 

sobre a qual se devem erguer os currículos das escolas, seja no âmbito privado, seja nas escolas 

públicas” (p. 157). O autor, em sua narrativa, teme que a Base seja encarada por professores e 

gestores como um currículo, sem a devida reflexão e interlocução crítica e termine numa 

aceitação que lhe parece empobrecida. 

Mesmo sendo um alicerce para a formação de currículos, o texto da BNCC recebe no 

seu produto final as mais variadas críticas. São inúmeras as dificuldades em encontrar as 

referências conceituais e teóricas que embasaram toda a construção científica do conhecimento 
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ali presente. Especificamente no texto voltado ao componente da Educação Física, encontramos 

algumas adversidades, visto que não temos, a primazia, uma indicação de concepção teórica ou 

metodológica das proposições ali apresentadas, seja na forma de conceitos, habilidades ou 

objetos de conhecimento. Neira (2018), um dos principais críticos do documento, aponta que  

“Ao problematizar o discurso da BNCC de Educação Física mediante o confronto com a 

teorização curricular e a produção da área nesse campo, busco alimentar o debate em torno dos 

riscos de sua implantação sem a devida crítica[...]” (p. 216). O autor expõe a preocupação que 

o texto seja encarado por aqueles que se localizam na ponta de todo o processo, o professor, de 

pôr em prática o que ali se coloca, sem que sejam feitas as devidas reflexões, discussões e 

críticas, aproximando as realidades de cada município e estado. Para ele: “[...] o documento 

paga pela carência de um referencial sólido e atual” (NEIRA, 2018, p. 219).  Faz emergir uma 

crítica séria, política e contundente à versão final da BNCC, apontando inconsistências teóricas 

e pedagógicas, assinala, ainda, que a ausência de criticidade no texto é alarmante e acredita que 

o professor é levado a caminhar na direção oposta àquela que tem traçado as conquistas recentes 

da Educação Física. Betti (2018) reconhece a importância de se ter uma referência curricular 

que oriente a educação básica do país, que possibilite democratizar direitos e aprendizagem, 

mas desconfia que isso de fato aconteça de forma a priorizar autonomias de escolas e 

professores.  

É preciso encarar a BNCC como um documento que necessita de um olhar crítico, 

principalmente frente à diversidade de um país tão vasto como o Brasil e permeado por uma 

cultura de movimento tão rica. Como nos diz Betti (2018), precisamos potencializar as virtudes 

que o documento traz e buscar minimizar seus defeitos. Entender que sujeitos estamos buscando 

formar. Aquele que será apenas reprodutor de gestos e movimentos ou aquele que consegue 

enxergar novas possibilidades e reescrevê-las por meio do movimento.  

Ao compreender este cenário de discussões conceituais, pedagógicas e políticas frente 

ao texto da BNCC durante toda a sua trajetória, até a sua publicação  final (2018) é que, ao 

longo deste capítulo, buscaremos sinalizar algumas aproximações e distanciamentos que se 

fazem presentes em nosso olhar ao estabelecer os caminhos pedagógicos que traçaremos na 

tentativa de aproximar aquilo que se propõe nos documentos norteadores (nacional - BRASIL, 

2018; estadual - RIO GRANDE DO NORTE, 2018 e municipal - NATAL, 2020) para as PCA, 

com o que pode ser refletido, vivido, construído e desconstruído na realidade escolar na qual 

me encontro inserida.  
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Posteriormente à publicação da BNCC (2018), coube a estados e municípios iniciarem 

suas reformas curriculares tendo a Base como um documento de partida. Corroboramos com a 

Base ao apresentar a prerrogativa de que competências e diretrizes devem ser comuns, mas os 

currículos devem e necessitam ser diversos, por compreender que cada estado, município, 

cidade e escola tem suas características, particularidades, diversidades, pluralidades e 

potencialidades individuais e coletivas que necessitam se fazerem presentes nesses novos 

arranjos curriculares país afora. 

  

No Brasil, um país caracterizado pela autonomia dos entes federados, 

acentuada diversidade cultural e profundas desigualdades sociais, os sistemas 

e redes de ensino devem construir currículos, e as escolas precisam elaborar 

propostas pedagógicas que considerem as necessidades, as possibilidades e os 

interesses dos estudantes, assim como suas identidades linguísticas, étnicas e 

culturais. (ibidem, p.15).  

 

Características já assentadas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 

em seu Art. 26: 

Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio 

devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de 

ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida 

pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia 

e dos educandos (BRASIL, 1996). 

 

Seguindo por caminhos que nos possibilitem acessar os currículos, debatê-los e 

reconstruí-los, partimos desses pressupostos de singularidades, não apenas das culturas e 

diversidades locais, mas também das singularidades e experiências que os próprios alunos e a 

comunidade escolar trazem consigo, para que estes novos arranjos curriculares se adequem e 

atendam às necessidades de cada localidade, de cada escola. Sobre essa leitura da realidade, o 

referencial de Natal (2020) considera como:  

 

[...] um importante procedimento metodológico a ser subsidiado na 

organização do conhecimento tratado nas aulas de Educação Física escolar. A 

leitura da realidade diz muito sobre o universo cultural da comunidade em que 

a escola se localiza, e mais relevante ainda, diz muito sobre o universo 

particular de cada um (NATAL, 2020, p. 16). 

 

Tendo esse direcionamento, o currículo do município no qual atuo (Natal/RN) passou 

por uma reestruturação e atualização para atender às demandas contempladas na Base Nacional. 
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Um processo longo de reflexões, aproximações e alguns distanciamentos, convergências e 

divergências com aquilo que a Base trazia de forma geral e também com aquilo que nos 

apresenta de específico para a Educação Física. Esse processo de análises iniciou-se dois anos 

antes, com fóruns de debates e contribuições de grande parte dos professores da rede municipal 

nas consultas públicas da BNCC, o que resultou na estruturação definitiva da reconstrução dos 

referenciais municipais durante todo o ano de 2018, com um total de 17 encontros entre os 

formadores de Educação Física da SME, uma comissão de professores de Educação Física da 

Rede municipal, aprovados por seus pares, e alguns colaboradores voluntários.  

Os Referenciais Curriculares de Educação Física de Natal já apresentam logo de início 

como objetivo “trazer orientações teórico-metodológicas que norteiam o planejamento dos 

professores de Educação Física da Rede municipal do Natal, considerando as especificidades 

da nossa cidade” (NATAL, 2020, p. 5). E esta talvez seja uma de suas grandes contribuições 

aos professores da nossa rede escolar. Construído e discutido coletivamente em todas as suas 

etapas, os Referenciais Curriculares de Educação Física do Natal buscaram a todo momento 

aproximar das realidades escolares da nossa cidade às orientações e possibilidades pedagógicas, 

orientadas aos professores, ao longo das etapas do Ensino Fundamental.  

Ainda levando em conta essas particularidades e singularidades locais, para além das 

unidades temáticas já contempladas na BNCC, o referencial de Natal incluiu, como uma de 

suas unidades a ser desenvolvida nas escolas da cidade, as práticas aquáticas.  

 

Partindo da compreensão de que nossa cidade possui características que 

favorecem experiências na água, como uma grande extensão litorânea e um 

clima tropical, e que estas fazem parte das manifestações culturais dos 

estudantes da nossa cidade, as Práticas Aquáticas foram inseridas como 

unidade temática a ser trabalhada na rede municipal da cidade do Natal 

(NATAL, 2020, p. 14). 

 

Tendo em vista o extenso litoral que margeia nossa cidade e permite algumas 

aproximações apontadas e orientadas no referencial, acreditamos ser possível desenvolver 

algumas atividades e aulas desta unidade temática em ações conjuntas com projeto já 

desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação do Natal, em uma das praias urbanas da 

cidade, bem como com a formação de parcerias com clubes e associações que estejam próximas 

à escola e que tenham um equipamento que possibilite a experimentação das práticas aquáticas. 

Ao caminharmos ao encontro das PCA nos documentos norteadores citados 

anteriormente, vemos que a BNCC destaca que as práticas devem ser vivenciadas pelos 
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terceiros e quarto ciclo do ensino fundamental, compreendendo as turmas de 6º ao 9º ano. A 

Base utiliza como critério para classificar as PCA o ambiente que necessitam para serem 

vivenciadas e, assim, separa-as em urbanas, indicadas para as turmas de 6º e 7º ano, e na 

natureza para as turmas de 8º e 9º ano. Classificação e organização nos blocos de aprendizagem 

as quais são seguidas pelo documento RIO GRANDE DO NORTE (2018).  

Como já relatamos anteriormente, as possibilidades das PCA foram ampliadas no 

documento de NATAL (2020), sendo inseridas já nos anos iniciais com as turmas de 4º e 5º 

ano, nas quais o professor poderá, a partir da análise do espaço escolar, desenvolver atividades 

urbanas ou de natureza. Perspectiva esta já registrada por Inácio et al. (2015 e 2016). Para os 

autores, se o professor leva em consideração não apenas as modalidades que são mais 

conhecidas, mas os princípios que constituem as PCA (meio, tipo de direção do deslocamento, 

se é sem ou com aparato, com ou sem colaboração) “torna-se possível vislumbrar essas práticas 

mesmo nas séries iniciais” (INÁCIO et al., 2016, p.177). 

Ao entendermos a importância da análise do espaço escolar e da cultura de movimento 

dos nossos alunos, é preciso reconhecer que, mesmo apresentando um texto final, que fora 

deveras criticado, a BNCC traz algumas observações neste sentido que gostaríamos de destacar 

e, apesar de termos divergido de alguns pontos do documento, é preciso assentir que ele 

apresenta em sua discussão e reflexão a importância de adaptar algumas situações e 

necessidades a cada cenário escolar. É ponto que acreditamos ser de grande importância no 

contexto de aplicação das PCA, visto que essas práticas necessitam ser adaptadas à realidade e 

às possibilidades de cada escola.  

 

Ressalta-se que as práticas corporais na escola devem ser reconstruídas com 

base em sua função social e suas possibilidades materiais. Isso significa dizer 

que as mesmas podem ser transformadas no interior da escola. Por exemplo, 

as práticas corporais de aventura devem ser adaptadas às condições da escola, 

ocorrendo de maneira simulada, tomando-se como referência o cenário de 

cada contexto escolar (BRASIL, 2018, p. 219). 

 

 Essas são ponderações que tanto o nosso referencial estadual como o municipal 

buscaram trazer para discussão e reflexão dos professores em relação a sua aplicação e vivência 

na escola:  

As experiências com as práticas corporais de aventura variam de acordo com 

a localidade da escola, suas características, estruturas e possibilidades. Devem 

servir como instrumento para a formação de cidadãos mais engajados e 

responsáveis para consigo, com o outro e com o meio ambiente (RIO 

GRANDE DO NORTE, 2018, p. 638).  
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Além disso, as PCA também podem oportunizar relações interpessoais entre 

estudantes, professores e comunidade escolar, pois possibilita um vínculo com 

seus pares nos espaços naturais e urbanos da sua comunidade (bairro e cidade) 

a partir do momento que os estudantes passam a explorar, usufruir e ocupar as 

praças, parques, quadras, campos de areia, ruas (NATAL, 2020, p. 29).  

 

 Cabe ao professor construir possibilidades que permitam a vivência das PCA e que, 

por meio delas, os alunos possam superar desafios pessoais, mas também encorajá-los a serem 

responsáveis pelos demais. Compreendendo as relações com a segurança e o risco, emoções 

prazerosas e o sentimento de ser capaz, possibilidades novas para mover-se nas aulas e explorar 

cenários novos se aventurando no espaço escolar. O referencial aproxima as PCA das 

experiências possíveis de serem vividas em nossa cidade, sinalizando que: 

 

As PCA naturais são realizadas em locais como: terra, água e ar. No nosso 

contexto local e regional podemos citar o surfe, trekking em trilhas 

interpretativas, escalada, esporte de orientação, slackline, stand up paddle, 

sandboard, skibunda, tirolesa, arvorismo, mountain bike, entre outras. No 

contexto urbano, são aquelas que utilizam o asfalto, o cimento e a 

arquitetura/construção urbana de forma a ressignificar os espaços (ruas, 

parques, praças e ginásios da cidade) a partir da perspectiva dos estudantes. A 

exemplo, bike, skate, patins, patinete, parkour, orientação indoor, escalada 

indoor, entre outros (NATAL, 2020, p.28, grifo no original).  

 

 Cabe aqui evidenciarmos que uma das modificações propostas no referencial de Natal 

que tomaremos como base para o planejamento das nossas ações pedagógicas na escola foi a 

de compreender que as PCA podem e devem ser vivenciadas para além da divisão apresentada 

pela BNCC. Sendo assim, traz como possibilidades para os alunos, sejam eles dos anos iniciais 

ou finais, que estes possam acessar os conhecimentos das PCA tanto nas suas esferas urbanas 

como na natureza, apresentando possibilidades e contribuições pedagógicas, inclusive já 

vivenciadas por professores da rede, sem com isso delimitar esta ou aquela prática entre as 

séries de ensino, mas apresentando habilidades específicas para cada bloco de aprendizagem. 

Consequentemente, os alunos podem, desde o 4º ano, ter acesso as PCA, tanto urbanas como 

na natureza.  

 Delimitamos aqui nossa reflexão aquelas direcionadas ao segundo bloco de 

aprendizagem, mais especificamente às turmas de 4º e 5º ano, como propõe o referencial, e 

foram os níveis de ensino da nossa intervenção. São apontadas duas habilidades para a unidade 

temática das PCA (NATAL, 2020) a serem desenvolvidas ao longo dessa etapa de ensino. São 

elas: 
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(EF45EF18NAT5) Experimentar práticas corporais de aventura urbanas e na 

natureza por meio da ludicidade de jogos e atividades que visem a superação 

de obstáculos e de desafios individuais e coletivos; e  

(EF45EF19NAT) Identificar os elementos que caracterizam as práticas 

corporais de aventura (imprevisibilidade, perigo, desconhecido, vertigem, 

controle do risco, superação de desafios) (p. 54). 

 

 A nossa proposta foi de apresentar as PCA aos alunos, utilizando como ferramentas os 

jogos e brincadeiras6, bem como intervenções pedagógicas que se aproximam dos 

conhecimentos próprios dos alunos frente as PCA e, dessa forma, fazê-los reconhecer as 

situações de risco e imprevisibilidade para que eles se apropriassem das noções e estratégias de 

segurança. São sugeridos aos professores para esses níveis de escolaridade, como objetos de 

conhecimento: o arvorismo, a corrida de orientação, a corrida com obstáculos e a escalada. 

Cabe ao professor refletir quais as possibilidades do seu local de atuação, suas ferramentas e 

materiais pedagógicos e as experiências advindas da cultura de movimento dos alunos. Esses 

objetos de conhecimentos sugeridos são acompanhados de estratégia didáticas e propostas de 

avaliação para o professor7.  

 Compreendemos que os objetos de conhecimento apresentados foram debatidos e 

refletidos no grupo de professores e apreciado pelos demais como possibilidades reais para esta 

etapa de ensino e propostos no referencial, mas que isso não engessa as opções que podem ser 

vividas nesse ou naquele contexto escolar. O professor pode ampliar situações ou criar outras 

aventuras possíveis aos seus alunos.  

  Nosso intuito, porém, foi o de construir um planejamento em cima do que propõe os 

referenciais em suas habilidades, objetos de conhecimentos e estratégias didáticas apresentadas, 

como também outras advindas de nossa revisão e construção conceitual e experiência 

pedagógica enquanto docente, com o intuito de enriquecer as aulas e analisar se é possível 

desenvolver as habilidades que o referencial propõe.  

 
5 O referencial de Natal seguiu o modelo proposto na BNCC (2018) de código alfanumérico para às habilidades, 

“porém o último par de número será referente a posição da habilidade e ao final será acrescido as letras NAT, 

indicando que ela é específica do município do Natal. Por exemplo, EF12EF01NAT – primeira habilidade 

específica do Município do Natal proposta em Educação Física no bloco relativo ao 1º e 2º anos do Ensino 

Fundamental” (p. 15). 
6 Ao pensar as PCA na perspectiva de jogos e brincadeiras, Pereira et. al. (2018) trazem como proposta “os jogos 

de vertigem” com forma de inserir e aproximar a temática das escolas, “desde que respeitados os limites dos 

educandos e o uso de procedimentos de segurança adequados, gerando motivação, alegria, cooperação e 

superação” (p. 109). Os jogos permitem a formação de indivíduos criativos, críticos e abertos a um novo mundo 

de movimentos, aprendizagens, adotando novas formas de perceberem seu espaço, bem com a necessidade de 

respeito aos que nele também se encontram (PEREIRA et. al., 2018). 
7 Em anexo, um recorte da temática Práticas Corporais de Aventura, presentes no referências curriculares de 

Educação Física do Natal. 
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Optamos por uma escolha inicial de desenvolver dois objetos de conhecimento em 

cada ano escolar, com um planejamento preliminar que opta pela escalada e arvorismo para o 

4º ano e pela corrida com obstáculos e corrida de orientação para as turmas de 5º ano. O que se 

mostrou uma aventura com inúmeros desafios e superação de obstáculos, não apenas aos 

alunos, mas também à docente à frente da intervenção, visto que em algumas dessas práticas 

teve pouco ou nenhum contato ou formação específica, e assim como os alunos esteve a se 

aventurar.  

Ressaltamos, ainda, que tínhamos a pretensão de realizar ao final dos bimestres letivos 

um “festival de aventuras na escola”, o que terminou por acontecer num evento que reuniu 

todos da escola, na “Mostra Cultural”, contando com a participação e auxílio de outros colegas 

professores dos componentes de artes e ensino religioso, além de alguns professores auxiliares 

e colegas voluntários. Durante o evento, pudemos sociabilizar a construção dos conhecimentos 

vividos e produzidos pelas turmas durante a intervenção, além de apresentar e aproximar da 

comunidade escolar as diversas possibilidades que as PCA trazem como contribuição para a 

aquisição de novas habilidades dos sujeitos envolvidos. Além de buscar expor as PCA como 

possibilidades reais no espaço escolar, vivenciadas com o trato pedagógico e riscos 

minimizados, desmistificando a cultura de que são atividades perigosas e arriscadas demais aos 

alunos.  
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3. AVENTURAS NOS ANOS INICIAIS: NARRATIVA 

DAS EXPERIÊNCIAS 

 

 

 

 

Imagem 9 - Escola Municipal João Paulo II – lugar de aventuras 

fonte: https://www.google.com.br/maps/place/. Acesso em 20 de setembro de 2019. 

 

 

 

 

https://www.google.com.br/maps/place/
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O espaço de narrativa que aqui traçamos, antes de ser um universo de intervenção 

pedagógica, é o espaço de atuação docente de longa data da pesquisadora. Enquanto universo 

de pesquisa, precisa acolher e ser acolhido por aquele que mergulha em sua dinâmica, utilizando 

outros olhares, para dali desvendar ou reafirmar possibilidades para o campo científico, mas 

principalmente pedagógico da atuação docente. Esse processo de imersão inicia-se há exatos 

11 anos, quando no ano de 2008 cheguei à Escola Municipal João Paulo II, como professora de 

Educação Física, advinda de um processo seletivo de contrato temporário, com tempo 

estipulado de validade de 2 anos. Logo no ano seguinte, assumi a vaga por meio de um segundo 

vínculo definitivo no município de Natal e optei por permanecer na escola. O primeiro vínculo 

empregatício data de 2004, sendo no turno vespertino, em outra unidade escolar.  

Durante todos esses anos, surgiram por algumas vezes convites para concentrar as duas 

matrículas em uma única unidade escolar, passando assim o dia todo em um único local de 

trabalho. Acredito que esta seja uma situação que muitos professores que tenham dois vínculos 

de trabalho, regidos por um único órgão, seja ele municipal ou estadual, procurem, a fim de 

melhorar sua qualidade de vida e de tempo no trabalho, sem deslocamentos de uma unidade a 

outra nos intervalos de almoço.  

Hoje me sinto abraçada e acolhida pelos professores, gestão, funcionários, alunos e 

pais, enquanto profissional e pessoa em ambos os locais de atuação onde me encontro e, talvez, 

por essa razão, nunca tenha conseguido renunciar a nenhum deles. Os vínculos afetivos 

construídos ao longo de todos esses anos me possibilitaram não apenas amigos de profissão, 

mas também convívios de amizades que extrapolam a rotina escolar. Atuar nesses dois 

ambientes me permitiu intervir como professora desde o 1º ano do Ensino Fundamental até o 

9º ano, transitando assim em todos os anos de escolaridade desta etapa da educação básica, o 

que, muitas vezes, se tornou um desafio considerável tendo em vista a sistematização dos 

conhecimentos da Educação Física Escolar ao longo dos 9 anos de ensino, com uma rotina por 

vezes difícil de se colocar em prática, com planejamento semanal de aulas, trabalhos, provas e 

correções para atender a todas as turmas. 

A escola, que é palco de nossa intervenção, me acompanha nessa jornada de ser e me 

tornar professora há um tempo considerável e, além das características estruturais e de atender 

às turmas dos anos de escolaridade que foram objetos da nossa pesquisa, é um local que sempre 

me permitiu e possibilitou ampliar meus horizontes como docente.  

Estando em um local longe do centro, num bairro periférico e numa região muitas 

vezes preterida pelos professores que chegam à rede, a escola sempre sofreu com a sazonalidade 
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de professores pedagogos, o que muitas vezes resultou em turmas que permaneciam meses sem 

um professor que substituísse uma licença qualquer ou mesmo a falta de um professor para 

determinada turma. Porém, diferente desse quadro, as disciplinas determinadas como 

específicas (Educação Física, Artes e Ensino Religioso) possuem professores que já estão 

atuando na escola há pelo menos 10 anos, o que possibilitou a criação de vínculos profundos, 

sejam eles profissionais ou pessoais, e não apenas com estes, mas também com o quadro de 

professores e funcionários que na escola permanecem esses anos todos.  

Por atuar junto às pedagogas, nos anos iniciais, geralmente os professores das 

específicas acompanham os alunos desde o 1º ano, quando chegam à escola oriundos dos 

centros de educação infantil próximos até o momento em que deixam a escola no 5º ano. Os 

vínculos estabelecidos ao longo desses anos nos permitem acompanhar o desenvolvimento e 

estabelecer práticas e condutas pedagógicas que se estabelecem como rotina na escola, além de 

um troca de afeto legítimo entre alunos e professores ao longo desses 5 anos de convívio. 

A professora de Educação Física que me antecedeu na escola era extremamente 

comprometida com o componente curricular, e a escola já trabalhava com uma dinâmica de 

projetos integradores entre as áreas específicas quando lá cheguei, contava com encontros 

efetivos de planejamentos semanais, sempre nas segundas-feiras. Sendo assim, o planejamento 

semanal sempre envolveu todos desse grupo e era socializado ao longo da semana com os 

professores pedagogos.  

A Educação Física tem hoje neste ambiente o seu espaço definido entre os 

componentes curriculares. Não apenas entre o corpo docente de professores, mas com uma 

gestão que reconhece a importância de cada área de conhecimento que ali atua e aproxima 

nossas ações pedagógicas da comunidade sempre que possível.  

Esperamos até aqui que tenhamos sido capazes de aproximar o leitor do nosso cenário 

e campo de imersão pedagógica para que possamos dialogar e refletir juntos por meio das 

narrativas que se seguirão a nossa experiência pedagógica. No apêndice da nossa pesquisa 

(APÊNDICE 1 e 2), é possível encontrar o planejamento bimestral de nossa intervenção, o 

planejamento das aulas descritas no próximo capítulo8, e no anexo 1, um recorte da temática 

das PCA presentes no documento curricular do município do Natal.  

 

 
8 Que delimitamos como produto final desse mestrado acadêmico. O planejamento bimestral construído e 

apresentado a gestão escolar e demais professores, uma sequência pedagógica e suas abordagens metodológicas 

de como desenvolver as PCA nos anos iniciais a partir das modalidades de arvorismo, escalada, corrida de 

orientação e corrida de obstáculos e, por fim as atividades didáticas elaboradas para as aulas de PCA. 
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3.1. É para subir e se pendurar! Escalada e arvorIsmo nos 4º anos 

             Imagem 10 – Subindo a rede de pneus. 

  

        Fonte: arquivo da autora. 

  

 Nossas aulas foram planejadas e vivenciadas em dez momentos, e agora faremos a 

tentativa de contar um pouco dessa aventura nas linhas que se seguem.  

Momento 1 - Iniciamos nosso percurso apresentando aos alunos a temática do terceiro 

bimestre (PCA). Foi dito que atemática faria parte da nossa intervenção enquanto aluna do 

Mestrado Profissional e que adotaríamos um sistema de avaliação diferenciado, pois a proposta 

é que eles pudessem registrar diariamente as aulas, seja por desenho, numa atividade, texto, 

foto, escrita, etc. Possibilidades e estratégias avaliativas já utilizadas por Pereira e Richter 

(2019) em alguns momentos de seu relato de experiência, vivenciada numa parceria entre os 

dois professores durante 5 anos numa escola pública. Os autores deixam ainda, presente em seu 

relato, o registro de que “a experiência na escola pública é mais democrática, porque dá 

oportunidade a crianças com menor condição financeira de se aproximar dessa cultura corporal” 

(p. 89). Corroboramos com os autores e, assim, buscamos em nossas aulas aproximar ao 

máximo os alunos, ampliando seus universos e práticas corporais.  

 Os momentos seguintes foram de diálogo sobre os conhecimentos prévios dos alunos 

acerca das PCA, mesmo que, de forma tímida, os alunos demostraram conhecer algumas 

modalidades (skate, motocross, pular de avião). Após uma exposição sobre as caraterísticas 

dessas práticas, houve bastante interação com exemplos e questionamentos se essa ou aquela 

modalidade era de aventura. Realizamos a exposição do vídeo 

(https://www.youtube.com/watch?v=-l-TTVB-gis) que apresentava as PCA de acordo com o 

Quando as crianças brincam 

E eu as oiço brincar, 

Qualquer coisa em minha alma 

Começa a se alegrar. 
 

Trecho do poema “Quando as crianças 

brincam” de Fernando Pessoa,1995. 

https://www.youtube.com/watch?v=-l-TTVB-gis
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ambiente físico (ar, água e terra). Ao se depararem com algumas modalidades como o 

balonismo, mergulho, asa delta, alguns alunos demostraram certo receio, momento que foi 

aproveitado para apontar as características que determinam uma atividade como PCA 

(imprevisibilidade, emoção, superação de desafios e o risco controlado). O risco foi explorado 

com maior importância nessa aula inicial: reflexão das atividades que podem ser mortais ou não 

em um momento de acidente; a evolução das tecnologias e dos equipamentos para maior 

segurança; a confiança aos praticantes nesses equipamentos.  

Pereira e Armbust (2010) apontam que “os riscos e a imprevisibilidade dos ambientes 

necessitam do desenvolvimento de habilidades como estratégia percepção, resistência, e 

determinação que caracterizam os praticantes que hoje buscam esse tipo de esporte” (p. 55) e, 

ainda que abordados como ferramenta pedagógica na educação, eles permitem que os alunos 

façam a transferência dessas habilidades para a vida cotidiana. Assim, buscamos estabelecer 

com os alunos o compromisso de zelarem pela segurança individual, bem como dos colegas 

durante todas as nossas práticas, reconhecendo sempre antes de qualquer atividade as situações 

de risco presentes e formas de minimizá-las. Após esse debate, os alunos foram convidados a 

escolher algumas dessas modalidades para retratá-las em forma de desenho na atividade 

proposta como registro.  

 

Imagens 11 e 12 – Desenho das PCA pelos alunos. 

 
Fonte: arquivo da autora. 
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 Após o momento de registro inicial das PCA, como podemos observar nas imagens, 

houve produções criativas e minuciosas nos detalhes. A proposta de realizar o registro inicial 

serviria para que eles pudessem fixar melhor em suas memórias algumas práticas por eles 

desconhecidas por meio dos desenhos. 

 Em sala, foram apresentadas aos alunos as modalidades que estaríamos vivenciando 

possibilidades na escola: a escalada e o arvorismo. Partimos, então, para algumas 

experimentações entre o subir e descer. Salientamos aqui que todo o planejamento partiu 

sempre da lógica de explorar, a princípio, situações, estruturas e objetos que são comuns à nossa 

escola, ou seja, daquilo que temos disponível, promovendo algumas adaptações ou mesmo 

observando novos usos para alguns objetos, para só então propor algumas situações 

“construídas” em nosso cenário escolar.  

Sendo assim, iniciamos as vivências com a brincadeira do “chão é lava!”. Os alunos 

puderam explorar pequenas alturas, subindo e descendo de cadeiras e mesas da sala, bem como 

situações de desequilibrar e reequilibrar, nos momentos de trocas de cadeiras e mesas com 

outros alunos, observando a necessidade de cuidado consigo e com o outro durante a atividade.  

Fica o registro de algumas percepções: a surpresa de todos ao serem solicitados a subir 

nas mesas (já que cotidianamente são chamados atenção por estarem sentados ou em pé em 

cima das mesas da escola), expliquei que precisávamos partir daquilo que tínhamos na escola; 

alguns alunos começaram um pouco apreensivos com receio de cair, mas logo o sentimento deu 

lugar à diversão em se movimentarem juntos com os colegas, alternando alturas de mesa e de 

cadeira, no desafio de não poder tocar o chão, além de ajudarem os colegas que tivessem que 

alcançar uma mesa ou cadeira um pouco mais distante. 

 Vamos retomar um pouco para explicar uma mudança que ocorreu no planejamento 

da nossa aula. Ao chegar à escola, que estava em obra, percebi uma escada ao lado da sala e 

visualizei alguns usos para ela em nossa aula, partindo da premissa de utilizar aquilo que temos 

de disponível em nosso cenário escolar. Logo, após a primeira atividade, os alunos foram 

questionados sobre outros espaços da escola eles vislumbravam possibilidades para a escalada, 

e muitas foram as respostas: os cobogós, alambrados, árvores, paredes entre outros. Sendo 

assim, criamos algumas possibilidades a partir da escada, visto que ela tinha uma altura 

considerável e estávamos passando para um plano de altura um pouco maior. 
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Imagem 13 – Explorando a escada para níveis mais altos 

 
Fonte: arquivo da autora. 

  

Alguns alunos demostraram algum receio, mas que logo foi vencido por muitos com 

o apoio sempre presente da professora. Levamos a escada para um outro espaço, apoiando-a 

numa árvore de porte médio, os alunos deveriam subir a escada utilizando os 4 apoios e um dos 

galhos para pendurar-se e soltar-se da escada, ficando suspenso o máximo que conseguisse. Os 

alunos demonstraram bastante entusiasmo com esta atividade e, com exceção de um ou outro, 

quase toda a turma experimentou.  

Dois alunos se colocaram como responsáveis pela estabilização da escada junto à 

árvore, pois, logo de início, chamamos a atenção para a situação da escada deslizar. Eles ficaram 

apoiando os colegas e a escada, e, assim que chegava a vez deles, eram substituídos por um 

outro colega que estava na fila.  

 

Imagens 14 e 15 – Uso da escada e árvore como possibilidades para a escalada. 

 
Fonte: arquivo da autora. 
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 Gostaria de enfatizar que sempre que possível tenho contado com a ajuda das 

estagiárias da escola na realização das atividades, o que venho percebendo é que, em alguns 

momentos, é necessário o auxílio. As crianças, por serem ainda muito novas, não compreendem 

totalmente as situações de risco presentes, além disso, em alguns momentos, foi necessário o 

apoio de uma outra pessoa para realização inicial da atividade, principalmente para aqueles 

alunos que demonstram uma certa insegurança inicial.  

 Finalizamos as vivências o "chão é lava” na quadra, onde os alunos tinham que correr 

e se pendurar nas grades que cercam o espaço, as mesmas grades foram utilizadas para realizar 

a travessia e uma pequena escalada vertical.  

 

Imagens 16 e 17 – Escalada em travessia nas grades da quadra. 

 

 

Fonte: arquivo da autora.  
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 Em nosso primeiro momento de aula, percebo que os alunos se mostraram bastante 

receptivos à modalidade, com uma participação de quase a totalidade da turma em diversos 

momentos da aula. Temos aqueles alunos que demostram resistência na participação mesmo 

nos anos iniciais, o que acontece independente da temática das aulas. Porém, de forma geral, a 

participação foi excelente.  

 Pimentel et. al. (2017), ao apresentarem a experiência sob a forma de estudo de caso 

com dois projetos que tinham as PCA como atividades complementares à Educação Física 

escolar, trazem-nos o seguinte apontamento quanto à forma metodológica utilizada no projeto 

“Escola de Aventuras9” para desenvolver a escalada na escola:  

 
No ensino da escalada na escola a metodologia de ensino é baseada em 

exploração e descoberta orientada, com mediação de jogos, proporcionando 

ao educando a vivência da boa técnica da escalada por meio da movimentação 

dos membros e da mudança de peso corporal (p.191).  

 

 Nosso planejamento de aulas buscou sempre apresentar as PCA aos alunos por meio 

dos jogos e brincadeiras, sempre estabelecendo um elemento lúdico para as vivências que 

proporcionamos, explorando novos movimentos corporais e novos espaços escolares de 

aprendizagens. 

 

 Momento 2 - Ao entrar em sala, logo fui abordada por dois dos alunos, questionando 

se iríamos continuar vendo a escalada, ao responder positivamente, fui agraciada com muitas 

risadas de aprovação, o que me deixou bastante animada com a receptividade das PCA pelos 

alunos.  

 Neste segundo encontro, objetivamos apresentar elementos básicos da escalada, 

mapear possíveis locais na escola e situações de risco presentes, diferenciar planos altos, médios 

e baixos de alturas e explorar situações de escalada em travessia. Sobre questões de segurança 

e avaliação das situações, “É importante que o professor avalie os locais onde serão realizadas 

as atividades e adaptem os implementos[...]” (MOURA et. al., 2018. p. 58). Se essa avaliação 

é realizada em conjunto com os alunos, permite-se a estes uma melhor compreensão dos riscos 

presentes e de como é possível minimizá-los, não apenas durante as aulas de PCA, com também 

 
9 O projeto Escola de Aventuras é fruto de um projeto de extensão da Universidade Estadual de Maringá, é 

desenvolvido desde o ano de 2015, no ambiente escolar, como tema gerador, dentro da grade escolar e conta com 

uma aula semanal, desenvolvendo o conteúdo de aventura de forma interdisciplinar com diversos componentes 

curriculares (Pimentel et. al., 2017). 
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nos momentos de lazer durante as atividades realizadas na rotina escolar, bem como fora dela 

também. 

 Como modificação em relação ao planejamento inicial, o vídeo foi substituído por um 

momento de exposição em sala sobre as dinâmicas envolvidas numa escalada, o 

companheirismo e a confiança que geralmente existe entre os escaladores e seus “anjos”. Um 

pequeno texto foi produzido para os alunos com uma atividade para identificar os planos de 

alturas em algumas imagens presentes.  

 

Imagem 18 – Texto e atividade de escalada produzidos para a aula. 

 
Fonte: autoria própria. 

 

 Após a leitura e realização da primeira parte da atividade, seguimos com os alunos 

num passeio pela escola buscando um olhar diferenciado, onde possíveis locais de escalada 

precisavam ser observados, bem como situações de risco presentes no local. Retornamos à sala 

para que eles pudessem retratar por meio de desenho um lugar da escola onde é possível escalar, 

identificar o plano de altura e os riscos presentes ali.  

 Partimos para vivenciar diversas formas de escalada em travessia, utilizando um portão 

que separa a escola de um centro de educação infantil. Foram refletidas também as questões de 
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segurança e de riscos. Para isso, foram feitas algumas indagações: quantos poderiam subir por 

vez? O que aconteceria se todo mundo subisse de uma vez no portão? Se ele estava firme? Os 

riscos são inerentes às PCA, são eles muitas vezes que geram motivação, interesse e 

potencializam as atividades junto aos alunos nas aulas de Educação Física, porém, necessitam 

de uma atuação específica para seu gerenciamento (FRANCO; CAVASINI; DARIDO, 2014; 

TAHARA; CARNICELLI FILHO, 2013). 

Assim após esse momento de reflexão, estabelecemos que, no máximo, teríamos 3 

alunos ao mesmo tempo no portão. Trabalhamos com planos baixos e médios de deslocamentos 

laterais, utilizando como elemento lúdico o imaginário de um rio que necessitava ser transposto 

utilizando o portão como uma espécie de ponte. Em seguidas, alguns elementos competitivos 

foram incorporados à atividade como forma de trazer elementos adicionais à tarefa de 

atravessar. O jogo do “Jô quei pô” foi realizado quando dois alunos partindo de lados opostos 

do portão se encontravam, aquele que vencesse a disputa continuava a travessia tentando chegar 

ao outro lado, o que perdia retornava a fila, com alguém da sua equipe logo iniciando o jogo, 

de modo a não permitir que o outro atravessasse e chegasse ao final.  

 

Imagens 19 e 20 – Travessia no portão e travessia com Jô quei pô. 

   

Fonte: arquivo da autora. 
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Imagem 21 – QR Code brincadeira do Jô quei pô 

 

Fonte: arquivo da autora. 

 

Os elementos competitivos sempre trazem grande motivação às práticas. A disputa 

entre equipes gera entusiasmo e euforia entre os alunos, porém este não pode ser o foco das 

atividades realizadas no ambiente escolar. Mesmo que muitas modalidades de aventura já 

tenham alcançado o status de esporte com configurações em alto nível, e a competição seja algo 

inerente e latente, em nossas atividades, esses elementos agonísticos estão presentes apenas em 

alguns momentos com o intuito de gerar o entusiasmo na realização de alguns desafios em 

formas de jogos.  

 Como última atividade, realizamos a atividade de suspensão (quem demora mais a 

soltar!?) com uso das traves de futebol que são móveis. Estabelecemos como critério de 

segurança que, enquanto um dos alunos estaria suspenso, os demais deveriam permanecer em 

pé, em cima da base da trave, dando segurança e impedindo-a que tombasse.  

 

Imagens 22 e 23 – Suspensão com uso das traves de futebol. 

Fonte: arquivo da autora. 
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 A atividade seguiu com disputas entre duplas de quem demorava mais. De forma livre, 

os alunos escolhiam os colegas que queriam disputar, e, como já era esperado, os meninos 

optaram em desafiar meninos; as meninas também formaram duplas entre elas. Com algumas 

exceções assim foi realizado por eles, a princípio, com dois apoios (só mãos) e depois utilizando 

os 4 apoios (mãos e pés). Durante a atividade, contei com a colaboração de uma das estagiárias 

para fazer a segurança de corpo dos alunos suspensos. Em um dado momento, precisei parar a 

atividade ao me dar conta de que apenas um ou outro aluno permanecia em cima das traves. Os 

alunos foram questionados sobre a segurança do colega pendurado, e logo estavam novamente 

em cima da base da trave.  

 Um momento da atividade muito marcante, inclusive para os alunos, me retomou a 

reflexão sobre o uso das PCA na escola e de como tais práticas permitem outras nuances dentro 

da cultura de movimento, além de momentos bem singulares para os alunos. Uma das alunas 

entrou numa disputa com outro aluno. Ambos tinham demonstrado nas primeiras rodadas que 

se mantinham bastante tempo em suspensão, o que foi observado pelos demais colegas. Os 

alunos em questão participam das atividades rotineiras da Educação Física normalmente, não 

são aqueles que se destacam como mais habilidosos na turma, talvez por isso tenham gerado 

tanta expectativa na disputa. Após ficarem “agarrados” à trave por um longo período, o menino 

desistiu. A vibração das meninas foi gigante, barulhenta, vibrante e de muito entusiasmo entre 

elas. A aluna que venceu a disputa correu e me abraçou. Voltamos a reiterar o elemento 

agonístico presente como fonte incentivadora e motivadora da atividade, porém realizada de 

forma a permitir que os próprios alunos buscassem seus “oponentes”, que, de certa forma, se 

apresentavam como parceiros na atividade.  

 Como prática corporal que tem habilidades as quais se manifestam e são básicas 

também em outras temáticas, como os esportes, a ginástica, as lutas; as PCA possibilitam que 

os alunos façam a transição de algumas dessas habilidades quando se aventuram. Porém, 

aqueles que não demonstram tanta habilidade nos esportes  ou demais práticas podem 

surpreender colegas e professores quando vivenciadas as PCA no cenário escolar, “mesmo 

aquele indivíduo não habilidoso tecnicamente pode participar de aulas com esse conteúdo sem 

sentir-se excluído, mesmo porque a maioria dos alunos também não possuirá muitos 

conhecimentos específicos acerca das modalidades” (TAHARA; CARNICELLI FILHO, 2013, 

p. 63), o que de fato percebemos na dinâmica da atividade. Muitos alunos demonstraram 

motivação, pois nunca tinham vivenciado a experiência nas aulas de Educação Física. 

Corriqueiramente, observamos alunos pendurados às traves de futsal na quadra, e logo são 
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censurados por algum professor ou funcionário, dado o risco de o equipamento virar sobre eles. 

No entanto, na atividade, os alunos puderam observar a trave por um outro ponto de vista 

pedagógico, comprovando que as PCA estão sempre permitindo confrontos consigo mesmo.  

Armbrust e Silva (2012), ao refletirem sobre essas modalidades e as relações do 

aprender entre as pessoas e entre as pessoas e a natureza, nos diz que: “entre tantas lições 

possíveis, se situam o aprender a ser responsável por si mesmo, a ser responsável pelos outros 

e pela natureza, entendida como lugar de convívio” (p. 295). 

 Promovem também pequenos momentos de vitórias para nossos alunos, que se tornam 

enormes quando apreciados em suas singularidades, principalmente para aqueles que algumas 

vezes passam despercebidos misturados ao grande grupo em nossas aulas. Ao finalizar a aula 

na sala e destacar o momento, bem como a parte de segurança esquecida no meio da atividade, 

os alunos foram liberados para encontrar os pais na saída da escola.  

Já na sala dos professores, fui surpreendida pela aluna vitoriosa na disputa, que 

puxando a mãe para dentro da sala, tinha o intuito de que eu contasse que ela havia vencido. 

Aproveitei a conversa inesperada para explicar a mãe o conteúdo das aulas e a atividade que 

estávamos realizando, evidenciando a determinação da aluna que venceu a disputa 

permanecendo mais tempo que todos suspensa na trave. A alegria era transparente no rosto da 

aluna; a mãe, que a princípio não estava entendendo nada da animação da filha, a parabenizou 

e seguiram juntas para a saída, acredito que sem ter ela a real dimensão do que aquele momento 

havia significado para sua filha. Alguns momentos tornam-se singulares e especiais para alunos 

e professores, aquele com certeza foi um dos já vividos, e que guardarei comigo em minhas 

memórias afetivas enquanto professora.  

Observo que passamos por muitos deles ao longo de nossa jornada como docentes, às 

vezes, na pressa ou correria de uma turma para outra e na constante rotina das aulas e de transitar 

de uma escola para outra, deixamos alguns momentos escaparem ao nosso olhar.  

 

 Momento 3 - Nosso terceiro encontro aconteceu com algumas semanas de atraso, 

tivemos diversos obstáculos na continuidade das aulas: a escola entrou em reforma e, com isso, 

houve a necessidade de modificar algumas estratégias didáticas já planejadas, além de adiar, 

por diversas vezes, esse momento em função de algumas paradas no funcionamento da escola, 

troca da parte elétrica, alguns feriados e pela programação especial da semana da criança. Sendo 

assim, retomamos mais de um mês depois os conteúdos das PCA.  
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 Iniciamos a aula retomando os conhecimentos de segurança da escalada, para em 

seguida apreciar o vídeo https://www.youtube.com/watch?v=FUy9R7V0Eo8 que apresentou 

aos alunos os equipamentos de segurança da escalada (cordas, mosquetões, cadeirinhas, freios, 

o magnésio, capacete entre outros). Os alunos puderam ainda manusear e observar os usos de 

alguns, bem como provar alguns equipamentos reais levados para a aula, como a cadeirinha, as 

cordas, mosquetões, freios, com o objetivo que pudessem se apropriar do conhecimento a partir 

do objeto real. A falta de alguns equipamentos específicos não deve impossibilitar que os alunos 

tenham acesso a algumas modalidades na escola, para Pimentel et. al. (2017), é possível:  

 

[...] criar atividades que possam simular e vivenciar as técnicas de escalada. 

Podemos utilizar o espaço em que estamos como a grade de uma cerca, 

desenhar pedras em uma rampa, brinquedos de um parquinho ou até mesmo 

uma carteira de sala de aula e é claro uma rocha ou muro. É possível 

desenvolver paredes de escalada feitas com materiais alternativos como 

pneus, cordas, canos de pvc, madeira entre outros (2017, p. 192). 

 

 Situações que já experimentamos em nossas aulas iniciais e outras que irão se 

configurar mais adiante em nosso caminho de intervenção.  

 

Imagens 24 e 25 - Conhecendo e manuseando os equipamentos de segurança 

 
Fonte: arquivo da autora. 

 

Seguimos a aula, com a atividade de registro e fixação do conteúdo em sala 

apresentada na imagem abaixo, retomando os equipamentos e seus usos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FUy9R7V0Eo8
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Imagens 26 e 27 – Atividade sobre os equipamentos de segurança da escalada. 

 

Fonte: autoria própria / arquivo da autora. 

  

Na quadra, realizamos a atividade “Como caminham os macacos” com o uso dos 

quatro apoios no chão, atravessando de um lado a outro da quadra; em seguida, foram feitas 

algumas marcações com giz (simulando ranhuras no chão) para que, na travessia, apenas 

aqueles pontos fossem o apoio para pés e mãos dos alunos.  

Como segundo desafio, os pontos de apoio tomaram uma distância maior, necessitando 

da construção de estratégias corporais e flexibilidade dos alunos para alcançarem a próxima 

ranhura.  

Os alunos foram então convidados a construir juntamente comigo a silhueta de uma 

“montanha” que escalaríamos. Utilizando o giz na quadra, foram colocadas as agarras e 

ranhuras na “montanha” a ser escalada, vários alunos ajudaram, mas alguns se dissiparam em 

outras brincadeiras pela quadra, porém, assim que os alunos terminaram as agarras, todos foram 

desafiados a subir a “montanha”, usando apenas as agarras e ranhuras disponíveis. Os alunos 

apresentaram movimentações bem similares a dos escaladores e uma boa flexibilidade de 

braços e pernas como podemos ver nas imagens abaixo: 
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Imagens 28, 29 e 30 – Travessia com as ranhuras e construindo e escalando a “montanha”. 

  

 

Fonte: arquivo da autora. 

 

 A colaboração dos alunos foi solicitada em diversos momentos pela professora para 

que eles também pudessem ser agentes dos saberes a serem construídos naquele momento. Em 

certos momentos, alguns alunos que não estavam tão ativos na atividade pegaram o giz e 

começaram fazer os retoques nas agarras que iam sendo apagadas com as passagens, o que foi 

considerado como extremamente positivo, pois alguns realmente não estavam tão animados, 

mas, mesmo assim, puderam com o giz contribuir e participar de uma outra forma na aula. 

Aproveitei para estimular outros que não estavam “escalando a montanha” a usarem o giz para 

também ajudarem a retocar a montanha e as agarras. 

Tivemos alguns alunos que se animaram com a presença do giz na quadra, e a 

possibilidade de criação de desenhos e outras brincadeiras logo surgiram ao redor da 

“montanha”. Já há algum tempo não utilizamos o giz na escola e foi bem interessante e 

engraçado o desespero dos alunos por um pedaço de giz, assim que mostrei a caixa. Com 

certeza, será uma estratégia que passará a ser utilizada em nossas aulas, pois o material favorece 

diversas brincadeiras e supre a falta de alguns materiais que por ventura sejam necessários 

durante as aulas, como é o caso dos bambolês ou até mesmo a criação de obstáculos na própria 

quadra, como poças d’água, criação de trilhas e outros.  
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Momento 4 – Momento planejado para que os alunos pudessem conhecer os tipos de 

escaladas, entre elas a escalada indoor, que estará presente nos jogos olímpicos de 2020 em 

Tóquio10. Mais uma vez, contamos com a apreciação inicial de um pequeno 

vídeo:(https://www.youtube.com/watch?v=TyPLOoq0Oaw), com os principais tipos de 

escalada (big wall, esportiva, boulder, indoor, gelo, psicobloco), que encerrava apresentando a 

modalidade que estará nas próximas olimpíadas.  

As reações dos alunos às imagens das escaladas foram as mais diversas, desde 

expressões “eles são loucos”, “e se ele cair?”, até pergunta cheias de expectativas “a senhora 

vai levar a gente pra fazer isso ai?” Expliquei que o vídeo tinha o objetivo de apresentar os 

vários tipos e possibilidades que a escalada permite para que eles pudessem conhecer 

observando a prática, e que estávamos buscando realizar nas aulas movimentos e experiências 

que nos aproximassem das sensações e emoções da escalada. 

Foi entregue um pequeno texto aos alunos com a ilustração de Kim (2014) sobre os 

tipos de escalada, seguido de uma atividade de fixação do conteúdo com imagens de diversas 

escaladas em que os alunos deveriam indicar qual tipo cada imagem representava. 

Na atividade, exploramos os conhecimentos sobre: (i) a escalada indoor, realizada em 

paredes artificiais - geralmente ginásios –, as paredes podem ser de madeira com agarras 

produzidas em resina; (ii) escalada livre, onde se utiliza apenas a habilidade do corpo para subir, 

e o equipamento é utilizado apenas no caso de quedas;(iii)  Boulder, escalada em blocos de 

pedra de, no máximo, 5 metros e usa-se colchões para segurança; (iv) big wall, escalada onde 

é necessário dormir na rocha, se for escalar grandes paredes; (v) escalada em gelo, realizada em 

montanhas com mais de 3.000 de metros ou em cascatas de gelo em locais de baixas 

temperaturas; e, por fim, (vi) a escalada esportiva, escalada livre com altura de, no máximo, 50 

metros e com grande dificuldade atlética. (PEREIRA; ARMBRUST, 2010; PEREIRA, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 Recentemente, algumas modalidades de aventura passaram a fazer parte dos jogos olímpicos em Tóquio (2020). 

Teremos, além da escalada, o skate e o surfe, modalidades que passam a se unirem a outras que já fazem parte dos 

jogos: BMX, mountain bike e canoagem slalom (PEREIRA, WAINER E WAINDER, 2019).  

https://www.youtube.com/watch?v=TyPLOoq0Oaw
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Imagens 31 e 32 – Atividade com ilustração de Laura Kim e atividade sobre os tipos de escalada. 

 
Fonte: autoria própria 

 

Após realizarem a atividade, apresentei aos alunos a imagem do pictograma da 

escalada para os jogos em Tóquio em 2020 (uso do Datashow) e os convidei a reproduzirem o 

símbolo e pintarem como forma também de registro de nossa aula. Algumas atividades ficaram 

extremamente parecidas com a imagem real como poderemos ver logo mais à frente. 

 

Imagens 33, 34 e 35 – Pictograma da escalada das olimpíadas de Tóquio e reprodução realizada  

pelos alunos. 

 

Fonte: FERNANDES (2019). Disponível em: https://blogdescalada.com/pictogramas-olimpiada/ 

https://blogdescalada.com/pictogramas-olimpiada/


 
 
 

62 
 

 

Fonte: arquivo da autora. 

 

Partimos para experimentar algumas vivências, a princípio, na quadra, numa atividade 

de equilíbrio e trabalho em grupo, depois com alguns jogos nos espaços entre as árvores da 

escola (o chão é lava), escaladas em travessia com diversos momentos de desafios e pêndulo 

com uso da corda na árvore de maior porte da escola. As atividades foram modificadas em 

função da reforma da escola que impossibilitou alguns momentos planejados anteriormente.  

 

Imagens 36 e 37 – Atividade de equilíbrio e pêndulo na árvore. 

  

Fonte: arquivo da autora. 
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 Abaixo é possível apreciar o vídeo da atividade o “chão é lava” realizado no espaço 

entre as árvores.  

 

Imagem 38 – QR Code do vídeo brincadeira o “chão é lava”. 

 

Fonte: arquivo da autora. 

 

Durante a atividade no alambrado, os alunos elaboraram diversas estratégias de 

movimentos para alcançarem o objetivo de atravessar passando pelo colega que chegava no 

sentido oposto, sem cair ou derrubá-lo, atuando em equipe. Alguns construíram possibilidades 

para atravessar de forma mais ágil que os demais com movimentos rápidos ou ampliando a 

envergadura de pernas e braços para percorrer uma área maior em menor tempo. Eles foram 

alertados de que a concentração era necessária para que não caíssem da “rocha” no “rio”. A 

atividade de pêndulo foi bastante participativa com muitos alunos se posicionando em círculo 

para empurrar de um lado para o outro o colega que estava na vez. Os alunos fizeram a atividade 

a princípio agachados e depois na posição de pé na corda.  

 Ao final da aula, apresentei aos alunos o projeto da rede de escalada com pneus de 

motos, convidando-os, bem como suas famílias, a participarem com a doação de pneus usados 

e velhos. Assim, a ideia seria, ao final das nossas aulas, construir a rede e outros implementos 

como a escada de cordas e cabo de enxada e balanços para serem fixados no espaço escolar 

baseados nos projetos de Pereira (2016). 

  

Momento 5 - Iniciou por relembrar aos alunos sobre a rede de pneus. Esse momento 

foi antecidado em uma aula para que houvesse um maior tempo para a captação de pneus, e já 

nesse encontro contamos com a doação de dois pneus feita pela mãe de uma das alunas. Em 

virtude das paradas na escola por causa das obras e dos feriados, a semana em questão  foi 
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dedicada à realização das avaliações do terceiro bimenstre, momento que buscamos resgatar 

todas as habilidades aprendidas e vivenciadas por meio de um caça palavras, em que os alunos 

deveriam buscar 16 palavras que remetiam aos saberes da escalada. Iniciamos o diálogo com 

uma mediação dos conhecimentos, para isso, eram lançadas perguntas aos alunos sobre a 

escalada e respondidas de forma coletiva em sala, sendo escritas as palavras chaves das 

respostas no quadro. Ao final do diálogo, tínhamos as 16 palavras que eles deveriam buscar. E 

assim foi entregue aos alunos atividade para realizarem a busca pela palavras.  

 

Imagens 39 e 40 – Atividade caça-palavras realizada como registro na semana de avaliação. 

 
Fonte: arquivo da autora 

 

 Como a proposta do planejamento era a de trabalharmos com as atividades de registro, 

fugimos da avaliação convencional que geralmente é realizada pelos alunos ao fim de cada 

bimestre. E, assim, o caça-palavras teve o objetivo de resgatar na memória dos alunos, por meio 

de um jogo lúdico, os saberes até ali construídos em nossas aulas. Trabalhar com atividades 

didático-pedagógicas para desenvolver os conteúdos das PCA é uma proposta apresentada e 

desenvolvida de forma interdisciplinar por Armbrust, Maldonado e Silva (2016) quando eles 

nos trazem uma série de atividades didáticas para diversas modalidades de aventura, num 

formato lúdico e interativo para os alunos.  
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Momento 6 – Durante o mês de novembro, já sabíamos que teríamos a organização da 

Mostra Literária da escola, que aconteceria no dia 14, então, esta semana de atividade foi 

realizada sem a presença de todos os alunos na escola, pois as aulas foram dispensadas para 

organização das salas para a mostra. Por esse motivo,  alguns alunos foram solicitados para 

construbuir na organização e produção do material, bem como organização das salas. Foi um 

momento de grande cooperação dos estagiários e funcionários da escola para realização do 

nosso projeto de confecção da rede de pneus, das escadas de cordas e madeira e dos balanços 

que fizeram parte da Mostra Literária, no espaço destinado às disciplinas de Artes, Educação 

Física e Ensino Religioso, que apresentou como tema: “Aprendendo e aventurando-se nas 

linhas do conhecimento”, onde as disciplinas puderam expor suas produções junto aos alunos.  

Desde o início, sempre contamos com o apoio dos gestores, professores, estagiários e 

funcionários da escola para a realização desta intervenção, e o momento da confecção dos 

equipamentos foi de muito trabalho, suor, força, mas principalmente de muitas alegrias e 

graditão a todos que colaboraram. As escadas de cordas contaram com a colaboração dos 

porteiros furando e lixando as madeiras, e a rede de pneus que a princípio seria bem pequena 

(até então só tínhamos 12 pneus), no decorrer do dia, foi ganhando mais doações, 

principalmente de uma estagiária da escola que faz parte da comunidade e rapidamente 

conseguiu mais pneus. Dois alunos ficaram comigo o tempo todo ajudando nas amarrações, 

sempre com minha supervião ao final dos nós. A suspensão da rede contou com o apoio dos 

pedreiros da obra, alunos e outros professores da escola, entre eles a professora de Educação 

Física do turno vespertino. Meu agradecimento sincero e afetuoso a cada um deles, tenho 

minhas dúvidas se teria conseguido concluir sem a ajuda de cada um.  

Durante a Mostra Literária, os alunos atuaram como monitores dos equipamentos de 

escalada fixados, gerenciando os riscos e organizando o uso de forma a não sobrecarregar as 

estruturas. E aqui, realçamos e corroboramos com Pereira et. al. (2018), a importância do 

professor(a) está sempre antento a questões relacionadas à segurança: 

 

[...] para construir práticas no intuito de ampliar as experiências dos 

estudantes, os(as) docentes busquem conhecer os procedimentos e normas 

técnicas para o desenvolvimento de tais ações, para que promovam a 

segurança e o prazer nos estudantes durante o processo de ensino e 

aprendizagem (p. 119). 

 

A rede de pneus e a escada de cordas, apesar de todo o esforço demandado para a 

construção, se mostraram de montagem simples, com uso do tradicional nó “cego”, 

acompanhado do nó de pescador para fazer o arremate das pontas. Durante todo o processo, 
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acompanhei de perto junto aos alunos que me ajudavam para que nada ficasse frouxo. Essa 

mesma preocupação foi estendida ao momento de suspender e fixar as estruturas em seus 

devidos locais.  

 

Imagens 41 e 42 – Construção da rede de pneus e escadas de cordas e madeira. 

  

Fonte: arquivo da autora. 

 

Momento 7 - A Mostra Literária acontece anualmente como forma de apresentação 

das produções escolares à comunidade. Este ano teve por temática central “Desvendando a 

literatura em um resgate de valores”. Os professores se organizam em pequenos grupos, 

geralmente por ano de ensino, para pensarem e desenvolverem salas temáticas que tenham 

relação com o tema central. Como dito anteriormente, Educação Física, Artes e Ensino 

Religioso planejaram juntas o espaço a nós destinado. Além da intervenção com os 

equipamentos de escalada, no espaço das árvores, foi organizada uma pequena exposição de 

aventura no interior da sala, com os equipamentos e fotos das aulas.  

Na área externa, os alunos do 4º ano atuaram como os monitores dos equipamentos 

fixados, gerenciando os riscos e organizando o uso de forma a não sobrecarregar as estruturas 

com um número grande de alunos de uma só vez. O espaço com balanços, escadas de cordas e 

com a rede de pneus foi muito disputado pelos alunos da escola, bem como pelas demais 

crianças que visitavam a mostra, que acontece durante todo o dia. Como professora somente do 

turno matutino, só estaria na escola durante a manhã, por isso, a professora da tarde ficou 

responsável por mediar as ações e atividades nos equipamentos durante o turno vespertino.  
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Imagens 43 e 44 – Registros da Mostra Literária 

  

Fonte: arquivo da autora. 

 

É importante deixar registrado o cuidado e atenção que os alunos monitores tiveram 

durante toda a manhã em que estiveram me auxiliando durante o evento, cuidado ainda maior 

com os alunos menores para que não se machucassem ou caíssem do equipamento. Uma das 

alunas ficou responsável pela rede de pneus, organizou uma fila para que todos pudessem 

experimentar a subida. Tínhamos duas escadas penduradas, uma de 4 metros e a outra com 

aproximadamente 2,5 metros.  Orientei que a escada maior ficasse para experimentação dos 

maiores, ficando a menor para os alunos das turmas de 1º e 2º ano, e assim foi organizado pelos 

alunos. 

Por ser um momento fora do contexto das aulas semanais, fiquei receosa de que algum 

aluno pudesse cair ou se machucar em algum equipamento, o que certamente me deixou tensa 

durante toda a mostra, mesmo com as crianças se divertindo, com o que para elas passou a ser 

um parque, já que não possuímos um na escola, e o único espaço concreto de lazer é a quadra 

e o pátio para eles correrem.  

Como foi o primeiro contato dos alunos com os equipamentos e tínhamos uma 

quantidade muito grande de pessoas circulando pela escola, visitando a feira, minha atenção 

tornou-se ainda maior com relação a minimizar os riscos das atividades propostas. Fiquei 

observando os alunos para que ficassem atentos principalmente aos menores. O evento também 

se constituiu como um momento de apresentar aos pais, de forma concreta, os saberes que os 

alunos acessaram em nossas aulas, quebrando algumas barreiras quanto ao receio dos filhos 

estarem vivenciando a temática durante as aulas, aproximando também a família das atividades, 
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já que muitos irmãos menores dos alunos também brincaram nos equipamentos. Trata-se de 

uma temática que ainda engatinha no espaço escolar e que os alunos recepcionam a princípio 

com certo receio, observa-se que para os pais esse receio é ainda maior. Essas são algumas das 

barrerias que professores irão enfrentar para pôr em prática esse conteúdo que tantas 

oportunidades podem gerar a alunos e docentes. Pereira e Richter (2019) também acrescentam 

entre os obstáculos:  

 

o espaço escolar, os equipamentos inexistentes, a falta de conhecimento do 

professor, a necessidade de conhecer as técnicas de segurança de tais 

atividades, o diálogo com a equipe gestora da escola e a abertura à comunidade 

escolar (pais, vizinhos, professores, funcionários (p. 89).  

 

Buscamos em todo o processo de intervenção minimizar esses obstáculos, a fim de que 

a comunidade escolar de fato vislumbrasse as possibilidades das PCA na escola, e isso já nos 

anos iniciais. A mostra Literária foi uma oportunidade de abrir à comunidade aquilo que 

havíamos desenvolvido e o que ainda planejávamos para nossas últimas aulas, desmistificando 

alguns medos e receios dos pais.  

Mesmo em meio à tensão e à responsabilidade que o evento causou, surgem também 

os sentimentos de satisfação e de graditão a todos que tornaram aquele momento possível. Por 

muitas vezes, acreditei que não conseguiria instalar os equipamentos devido a uma série de 

fatores (número insuficiente de pneus arrecadados duas semanas antes do evento, dificuldade 

em encontrar a madeira para a escada, encontrar tempo entre planejamento e aulas para 

confeccionar e instalar os equipamentos, entre outros), mas ver a satifação das crianças ainda 

hoje brincando e disputando o “parquinho”, como é chamando o espaço pelos alunos, enche-

me de alegria.  

 

Momento 8 - Em função da semana de organização e evento da Mostra Literária, as 

aulas de arvorismo foram concentradas em 3 momentos com os alunos, ao invés das 5 aulas 

que pensávamos logo de início. Estabelecemos um pequeno diálogo em sala, onde foi 

questionado: Se os alunos conheciam o arvorismo? Alguém já fez? Algumas respostas surgiram 

atreladas à questão de subir em árvores e exemplos bem próximos. Expliquei o conceito11 aos 

 
11 “Arvorismo é a travessia entre plataformas montadas no alto das copas das árvores, os praticantes percorrem um 

percurso suspenso, ultrapassando diferentes tipos de obstáculos como escadas, pontes suspensas, tirolesas e outras 

atividades que podem ser criadas.[...] Surgiu na Costa Rica a partir da necessidade de biólogos e pesquisadores de 

se deslocarem pelas copas das árvores, a fim de intensificarem suas pesquisas. Nos anos 1990, com a introdução 

de técnicas e equipamentos verticais, o arvorismo despontou-se como atividade de aventura proporcionando 

emoção, lazer e entretenimento para toda família” (FRANCO, CAVASINI e DARIDO, 2014, p. 124). 
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alunos e suas origens com os cientistas se movimentando nas copas das árvores por meio de 

plataformas suspensas e uso de cordas e cabos de aço para realizarem coletas de sementes, 

frutos, cascas e outros. Perguntei se alguém já tinha feito tirolesa? E, como os alunos 

frequentam algumas lagoas da região, alguns já tinha vivenciado a descida nesses locais. 

Questionados sobre a sensação, todos expressaram satisfação, emoção e entusiasmo. 

Apreciamos o vídeo https://www.youtube.com/watch?v=VR2TwrmWiaY e os alunos puderam 

conhecer a modalidade de forma mais ampla, com a visualização de um parque de arvorismo, 

os equipamentos de segurança necessários à prática, a necessidade de escalar as árvores (por 

escadas de madeiras ou cordas) para iniciar a prática.  

Em seguida, os alunos foram convidados a uma pequena oficina de nós mediada pela 

professora e, aqui deixo o registro de que o processo de intervenção com as PCA me permitiu 

aprender e desenvolver diversos saberes juntamente com os alunos. A reflexão, o estudo e o 

planejamento das aulas me aproximou de habilidades as quais não dominava, como foi o caso 

da oficina de nós que, a priori, no planejamento seria realizada por intermédio de algum 

convidado, porém, ao iniciar o processo de estudos para a aula, percebi que era possível que eu 

mesma realizasse a oficina com os alunos, que consistia em 5 nós básicos de amarração, com o 

apoio do vídeo https://www.youtube.com/watch?v=cwMqItE-GRg, pude estudar e praticar os 

nós para então repassá-los aos alunos na oficina. “Qualquer professor que pretenda educar deve 

ver o ambiente escolar além das linhas evidentes que o demarcam e compreender que a reforma 

da educação começa com a do próprio professor” (PEREIRA e RICHTER, 2019, p. 89). Foram 

inúmeras as mudanças em nosso olhar e reformas que me permitiram descobrir outros espaços 

de aprendizagens, que me permitiram buscar novos conhecimentos e entender mais uma vez 

que, na caminhada do ensinar, o professor também é sempre um aprendiz. “Ensinar e aprender 

compõe a mesma experiência e precisamos dedicar anos mesmos, professores, a mesma atenção 

que dedicamos ao aluno, ao aprendiz[...]” (ZIMMERMANN, 2015, p. 31). 

Retomando a oficina de nós, o vídeo serviu de suporte tanto para os alunos, quanto 

para a professora. Durante todo o processo, foram distribuídas cordas (3mm) de 

aproximadamente um metro para cada aluno e seguimos o passo a passo do vídeo parando e 

retomando sempre que surgiam dúvidas. Após todos os alunos realizarem o nó, era solicitado 

que desfizessem para refazer, a fim de observar se realmente haviam compreendido a dinâmica 

de passagem da corda para a formação do nó. Passamos então pelos 5 nós (direto, lais de guia, 

volta do fiel, pescador e corrediço). Os alunos contribuíram bastante com o momento, alguns 

que tinham facilidade em aprender ou que já conheciam algum nó foram incentivados a 

https://www.youtube.com/watch?v=VR2TwrmWiaY
https://www.youtube.com/watch?v=cwMqItE-GRg
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ajudarem os colegas que apresentavam dificuldades, o que foi abraçado com muita empolgação 

e companheirismo pelos alunos. 

 

Imagens 45 e 46 – Oficina de nós 

 

Fonte: arquivo da autora. 

 

Fechamos a oficina com uma atividade de registro para os alunos realizarem em casa, 

construindo entre as árvores uma pista de arvorismo e colorindo em seguida.  

 

Imagem 47 – Atividade dos alunos - construir uma pista de arvorismo e colorir 

 

Fonte: arquivo da autora. 
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Momento 9 - Iniciamos aula solicitando aos alunos a atividade de registro da última 

aula. Alguns alunos ainda não haviam colorido a atividade e solicitaram que pudessem terminar 

antes de entregar. Providenciei coleção de madeira para que eles tivessem um tempo para 

finalizar a atividade antes de continuarmos a oficina com os nós: oito simples e oito duplo.  

 Após a entrega da atividade, foram distribuídas as cordas e retomados alguns nós da 

aula passada. Muitos alunos ainda lembravam como fazer, apresentei então o nó oito simples 

em sala, sem uso de vídeo. Os alunos tentaram, e, da mesma forma que acontecera antes, alguns 

apresentaram maior facilidade, já outros tiveram que ser auxiliados pela professora ou pelos 

colegas. Foram feitas algumas retomadas, já que alguns apresentaram dificuldades mesmo com 

ajuda, e então solicitei que aqueles que já haviam conseguido passassem a atuar como auxiliares 

nas carteiras dos colegas fazendo junto com eles. Após esse momento, quase a totalidade da 

turma conseguiu realizar o nó, partimos então para o nó oito duplo, que também apresentou 

uma certa dificuldade, mas, com a contribuição dos alunos que entenderam o passo a passo, a 

dinâmica possibilitou que eu pudesse acompanhar aluno por aluno junto com os demais que 

estavam de auxiliares para explicar o processo de passagens das cordas. Compreendo que esse 

tipo de aprendizagem requer prática contínua para sua fixação e, assim, orientei os alunos que 

continuassem a realizar os nós em casa e ensinassem aos amigos para que as aprendizagens 

pudessem ser fixadas. Refletimos algumas possibilidades para as vivências do arvorismo em 

nossa escola e corroboramos com Franco, Cavasini e Darido (2104) que:  

 
É possível simular e adaptar o arvorismo na escola, utilizando cordas e 

estruturas comuns, como as árvores, logicamente, postes, playground, entre 

outros. Dependendo da quantidade e disponibilidades de cordas, é possível a 

elaboração de diferentes tipos de estruturas, utilizando nós e outros 

equipamentos para que práticas corporais possam ser realizadas (normalmente 

envolvendo a travessia de locais e a superação de desafios) (p. 124). 

 

O planejamento do nosso último encontro objetivou promover uma experimentação 

partindo de amarrações realizadas nas árvores da escola e pilares da quadra.  

 

Momento 10 – A última aula de PCA foi pensada e construída por meio de uma 

parceria com um amigo, estudante de Educação Física, para a vivência de uma pista de cordas 

entre as árvores e pilares da quadra da escola. Como a atividade requer tempo para a montagem, 

ele se prontificou a ir à noite anterior à aula, levando as cordas para montagem da estrutura que 

os alunos experimentariam na manhã seguinte, e, dessa forma, foi realizado. Os 

estudantes/colaboradores atuam com modalidades de aventura e realizaram uma vistoria nas 
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estruturas das árvores e pilares da quadra para se certificarem que suportariam o peso das 

crianças. 

 Para encerrar nossa temática, ao chegar em sala, fizemos um pequeno fechamento das 

PCA retomando todos os conhecimentos vistos durante os dez encontros de aulas. Após isso, 

expliquei que a atividade do dia era composta por três passagens: dois comandos craw e uma 

falsa baiana. Os alunos já conheciam a falsa baiana, expliquei como funcionava a travessia no 

comando craw, porém, cada um poderia encontrar a melhor forma de tentar passar pelas cordas. 

Em seguida, seguimos para área da atividade. Iniciamos pelo comando craw. A princípio, os 

alunos foram estimulados a passarem em decúbito dorsal, e assim o fizeram passando na 

primeira etapa, a segunda etapa estava um pouco mais alta (comando craw) e em seguida iam 

para a falsa baiana na quadra. Durante o comando craw, alguns alunos não conseguiram 

finalizar a passagem, pois não tinham força de membros superiores suficiente ou não realizaram 

paradas para recuperar o fôlego. Fizemos algumas observações para que realizassem a segunda 

tentativa. As meninas demostraram uma participação e desempenho muito bons, tivemos 

algumas dispersões dado ao fato de a atividade ser realizada no espaço dos equipamentos da 

escalada que são utilizados constantemente pelos alunos.  

 Após algumas passagens em decúbito dorsal, os alunos foram desafiados a tentarem o 

decúbito ventral, o que para minha surpresa foi bastante apreciado pelas meninas que se 

aventuraram com êxito na atividade.  

 
Imagem 48 e 49 – Comando craw, decúbito dorsal e decúbito ventral. 

 
Fonte: arquivo da autora 

 

 Na falsa baiana, os alunos foram orientados a passarem lateralmente na corda, 

utilizando o deslocamento lateral de braços e pernas. Alguns alunos durante as passagens foram 

experimentando outras formas de passar, com pés a frente, soltando uma das mãos da corda, o 
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que ocasionou alguns desequilíbrios. Reiterei que os pés apoiados lateralmente na corda 

permitiam uma maior estabilidade, evitando os deslizes durante a travessia.  

 

Imagem 50 – Passagem pela falsa baiana 

 

Fonte: arquivo da autora 

 

 Os alunos seguiram livres para se organizarem nas filas e passarem pelas cordas. 

Respeitaram a passagem do colega, aguardando finalizar, para então iniciar a sua.  

Aconteceram mudanças significativas na organização do planejamento durante o 

percurso das 10 aulas. As inúmeras paradas e feriados dificultaram a expectativa de cumprir o 

planejamento em um bimestre, o que nos levou a desenvolver a unidade temática por dois 

bimestres seguidos. O atraso nas aulas gerou uma certa angústia em atingir a meta e os objetivos 

traçados a princípio, todavia, acredito ter sido plenamente possível atender por meio das 

intervenções as habilidades12 propostas no referencial municipal (NATAL, 2020). Os alunos 

acessaram por meio de vídeos, imagens, experimentações, brincadeiras e atividades lúdicas as 

PCA de escalada e arvorismo. Vivenciamos muitos momentos de superação de desafios e 

obstáculos, entre eles o medo de altura foi o mais significativo em minha percepção. Situações 

como enfrentar a simples tarefa de subir nas mesas e escada até os momentos da escalada na 

rede de pneus e escadas de cordas demonstraram que os alunos superaram seus receios e se 

oportunizaram vivenciar sensações novas e outras possibilidades de acesso à cultura de 

movimento. 

Os elementos de riscos estiveram sempre presentes nas atividades, inerentes que são 

às PCA, assim buscamos dialogar e refletir junto com os alunos as formas de minimizá-los no 

início de cada aula. Com a explicação das atividades do dia, os alunos apresentavam um misto 

 
12(EF45EF18NAT) Experimentar práticas corporais de aventura urbanas e na natureza por meio da ludicidade de 

jogos e atividades que visem a superação de obstáculos e de desafios individuais e coletivos. 

(EF45EF19NAT) Identificar os elementos que caracterizam as práticas corporais de aventura (imprevisibilidade, 

perigo, desconhecido, vertigem, controle do risco, superação de desafios) (NATAL, 2020, p. 54). 
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de expectativa, ansiedade e receio em se lançarem na atividade, quase sempre com começos 

tímidos mesmo sendo aqueles mais destemidos, porém, ao se familiarizarem com as 

movimentações dos desafios, ao verem o colega que iniciou alcançar o objetivo, os alunos 

demonstravam empolgação em chegar também ao outro lado do portão, atravessar a rede de 

pneus, chegar ao topo da escada, atravessar sem cair a falsa baiana, entre tantos desafios 

oportunizados.  

Acreditamos ser perfeitamente possível implementar as PCA já nos anos iniciais como 

propõe o referencial, arrisco-me a afirmar que aqueles mais novos demostram muito mais 

entusiasmo e empolgação pelas práticas. Com propostas lúdicas e desafios a serem vencidos 

nas aulas, os alunos mergulham de maneira significativa nas vivências, que necessitam ser 

pensadas e refletidas de modo a construir uma sistematização e contextualização permitindo 

uma progressão nas habilidades, por meio de desafios crescentes, em que pensar e repensar as 

estratégias corporais utilizadas seja um estímulo aos alunos para que, assim, as vivências não 

sejam vistas apenas como momentos esporádicos ou diferenciados nas aulas de Educação 

Física.  

As PCA precisam passar a fazer parte das sistemáticas das aulas desde os anos iniciais. 

“Se cabe a escola a reflexão crítica da realidade, é papel da Educação Física escolar possibilitar 

o acesso a estas práticas de aventura de forma a desmistificá-las, historicizá-las e adequá-las à 

realidade escolar e social” (CÁSSARO, 2011, p. 46). Buscamos sempre partir da lógica de 

explorar as estruturas, espaços e possibilidades que a escola nos permitia, para só então pensar 

e refletir novos modelos, cenários e equipamentos para nossas vivências. 

Cabe ao professor também a sensibilidade em observar seu espaço de prática 

pedagógica na escola e explorar estruturas e locais muitas vezes ociosos, como também a busca 

pela formação permanente. Trata-se de prática recente não apenas nos cenários escolares, como 

também na formação inicial de muitos professores, a busca pelo conhecer e se apropriar dos 

saberes e habilidades das PCA é dever de cada professor, visto que estão presentes na cultura 

de movimento que nos cerca e muitas delas acessadas e vivenciadas por nossos alunos. 

Contudo, faz-se necessário que Instituições de Ensino Superior acompanhem este novo modelo 

curricular e possibilitem desde a formação inicial o encontro dos futuros professores com as 

PCA, indo de encontro as demandas que hoje chegam às escolas e são realidade no currículo, a 

temática deve tornar-se também cada vez mais presente nos cursos de aperfeiçoamento, 

formações continuadas e pós-graduações lato sensu e stricto sensu.  
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3.2 Para que lado fica o Norte? É para sujar de lama sim! Corridas 

de orientação e obstáculos nos 5º anos 

      Imagem 51 – Rastejar no arame “farpado”. 

 
Fonte: Arquivo da autora. 

 

Daremos prosseguimento descrevendo os momentos de aula com as turmas de 5º ano.  

Momento 1 – Iniciamos nossas aulas, da mesma forma que as aulas do 4º ano, 

relatando aos alunos a proposta das PCA para nosso bimestre, também como parte integrante 

da nossa intervenção do Mestrado Profissional. Para as turmas do 5º ano, estabelecemos, com 

base nos referenciais municipais de Natal, as modalidades de corrida de orientação e corrida 

de obstáculos. Começamos resgatando os conhecimentos prévios dos alunos sobre as PCA e 

realizando algumas experimentações com habilidades de deslocamento e reconhecimento 

espacial individual.  

 Seguindo o planejamento, o 5º ano apreciou o vídeo 

(https://www.youtube.com/watch?v=-l-TTVB-gis) com as PCA em sua distribuição por 

ambiente físico (ar, água e terra), o que motivou bastante a turma. Levantamos algumas 

reflexões sobre as características que permeiam as práticas de aventura, em que os alunos 

puderam por meio da mediação da professora apontar características das PCA, como: risco, 

emoção, medo, adrenalina, radical, altura. Para Spink: “risco é a possibilidade de perda de algo 

que tem valor para nós” (2019, p. 17). Já Le Breton o coloca como “inerente à condição humana, 

é o resgate feliz pago pela liberdade” (2007, p. 10). Comumente, a associação ao risco faz-se 

presente nas práticas corporais de aventura. Em presença deste contexto, emergente em nossa 

proposta de aula, abrimos um debate em torno das questões de segurança que envolvem essas 

atividades e de como a tecnologia e a evolução dos equipamentos de segurança hoje permitem 

a vivência num alto grau de segurança aos seus praticantes. Compreendemos o papel do risco 

enquanto parte integrante de muitas modalidades no contexto da aventura, porém, no cenário 

E toda aquela infância 

Que não tive me vem, 

Numa onda de alegria 

Que não foi de ninguém. 

Trecho do poema “Quando as crianças brincam”, 

Fernando Pessoa, 1995. 

https://www.youtube.com/watch?v=-l-TTVB-gis
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escolar, ele não deve ser visto como justificativa para que os professores não desenvolvam em 

suas aulas tais manifestações e produto social da cultura de movimento. Os acidentes são 

inerentes a quaisquer outras práticas corporais, o impreterível é que professores e alunos 

estejam conscientes dos riscos e que possam minimizá-los ao máximo. (MOURA et. al., 2018).  

Prosseguindo com nossa proposta, a realização das aulas de orientação seguiu a 

lógica13 de que a princípio os alunos deveriam reconhecer seu próprio espaço e se 

movimentarem nele. A partir dessa premissa, realizamos uma pequena dinâmica para 

movimentação com orientações de direita/esquerda, frente/atrás, habilidades e comando 

necessários às atividades que se seguiriam. Com a formação de duplas, pudemos refletir juntos 

a importância da confiança entre os praticantes de PCA, bem como do cuidado que todos têm 

uns com os outros para que possam ir, experimentar e voltar em segurança. Durante o bimestre, 

esta foi uma característica que buscamos desenvolver entre todos, o cuidado consigo e com o 

outro, estabelecendo habilidades para refletir, planejar e agir em equipe, mesmo com 

modalidades que a princípio tem características individuais, buscamos estabelecer com os 

alunos princípios colaborativos nas aulas.  

No decorrer das atividades “Trilha cooperativa” e “Explorando e fotografando” (em 

anexo nos planos), os alunos puderam trabalhar habilidades sociais e de localização espacial, 

estabelecendo relações de confiança entre os pares nas duplas. Era preciso confiar no colega 

que estava lhe guiando de forma a não se colocar numa situação de perigo e estar atento aos 

comandos do seu par para realizar com sucesso a tarefa. Os alunos puderam explorar outros 

sentidos, já que ambas as atividades requeriam olhos fechados/vendados e um aluno como guia, 

além da exploração dos espaços escolares objetivando um novo olhar (registro), buscando uma 

perspectiva nova de cultura de movimento (PCA).  

 

 

 

 

 

 
13 Dimitri e Uribe (2019), ao tomarem de empréstimo a proposta educacional de Castrogiovanni (2009), 

apresentam três relações espaciais para a orientação, sendo elas: Topológicas: “se referem ao espaço próximo a 

si, independente de outros objetos, são as noções de frente, atrás, dentro, fora, longe, perto...[...] base da relação 

das crianças pequenas com o mundo”. Projetivas: “É a capacidade de projetar os diferentes objetos e relacionar-

se com eles que se desenvolve desde a educação infantil até o ensino fundamental” e por fim Euclidianas: “se 

referem as distâncias, considerando um sistema fixo de referência. Geralmente associada a crianças pré-púberes 

com capacidade de abstração maior” (DIMITRI e URIBE, 2019, p. 102). Em nossas atividades, iniciamos com as 

relações topológicas e avançamos até as projetivas.  
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Imagens 52 e 53 – Alunos em duplas na trilha cooperativa com olhos vendados ou fechados. 

 

Fonte: arquivo da autora. 

 

Nas experimentações, alguns se destacaram pelo cuidado com o colega vendado, 

estando sempre atentos para que pudessem melhor realizar a orientação do caminho a seguir. A 

grande maioria realizou o registro (desenho) das imagens fotografadas na segunda atividade da 

aula; tivemos alguns problemas pontuais que não permitiram a participação de todos os alunos, 

uma pequena confusão que havia acontecido no horário do intervalo (momento anterior à aula) 

e que deixou um grupo de alunas um pouco dispersas e inquietas, pois o conflito não havia sido 

completamente resolvido. Algumas dessas alunas me procuraram,  posteriormente, solicitando 

a atividade para que pudessem fazer o registro, mesmo não tendo realizado a atividade que tinha 

por objetivo buscar um local na escola onde pudesse ser realizada uma PCA para fotografarem, 

expliquei o objetivo da atividade, e elas se propuseram a fazer o registro.  

Nesta turma específica, temos duas alunas que demonstram alguma resistência em 

realizar as atividades vivenciais seja na quadra ou em qualquer outro espaço da escola desde o 

início do ano, o que acontecia apenas em alguns momentos no ano anterior. Dentre algumas 

ponderações já realizadas tanto individualmente, ou em diálogos com a pedagoga da sala e com 

as alunas, fizeram-me refletir que, dado o fato de diversas reprovações, elas já se encontram na 

adolescência, destoando em nível maturacional e físico dos demais alunos da sala. Isso as leva 

a entender algumas atividades como algo infantil (fala de uma das alunas no início do ano 

quando questionado o porquê delas não realizarem as atividades), tenho buscado quebrar este 

paradigma por elas construído, e uma delas já vem realizando as atividades junto da turma 

mesmo que de forma tímida e algumas vezes pontuais, a outra ainda se encontra resistente.  
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Imagens 54 e 55 – Registro da fotografia por meio do desenho de um lugar para PCA. 

 

 

Fonte: arquivo da autora. 

 

Nossa aula foi finalizada com os alunos expondo suas impressões quanto à parceria 

entre as duplas e as sensações de estarem de olhos vendados. Alguns alunos parabenizaram suas 

duplas por terem os guiado sem que se machucassem e de forma que possibilitou a compreensão 

ao se moverem de um lado a outro. Já outros reclamaram um pouco sobre as posturas dos guias 

por não terem avisado de algum batente ou galho no caminho. Sobre a sensação de estarem de 

olhos fechados, todos foram unânimes em apontar um certo desconforto.  

Compreender o movimento a partir de novas perspectivas são oportunidades únicas 

que muitas adaptações nas atividades podem promover, a limitação da visão permite aos alunos 

explorarem outros sentidos e encontrarem em si novas sensibilidades e habilidades. Moura et. 

al. (2019) conjecturam as PCA na escola de forma ressignificada:  

 

[...]buscando desenvolver uma prática voltada diretamente às limitações, 

possibilidades e potencialidades dos alunos. Apresenta-se dotada de um 

caráter de autonomia e liberdade de movimento, o que favorece não apenas o 

convívio em novos grupos, fazendo com que os alunos alarguem as fronteiras 

do seu mundo, mas também produzir códigos corporais de comunicação 

(2019, p. 57).  
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Momento 2 - Nosso segundo momento iniciou em sala e objetivou: apresentar a 

corrida de orientação14 e seus elementos aos alunos; desenvolver habilidades de se localizar e 

orientar-se no espaço da sala de aula e identificar as regras básicas da modalidade de orientação. 

 Os alunos se mostraram participativos com a leitura compartilhada de um texto 

introdutório que abordava conceito de orientação, regras e materiais. 

 

Imagem 56 – Texto sobre a corrida de orientação, regras e equipamentos básicos. 

 
Fonte: autoria própria. 

 

 Eles puderam conhecer e manipular alguns dos objetos e equipamentos utilizados na 

orientação: bússolas, picotadores, mapas e prismas (modelo confeccionado pela professora por 

meio de cartolinas). Todas as explicações quanto à realização das corridas, noções básicas da 

bússola, uso do picotador foram realizadas. Chamei a atenção para os mapas que os alunos 

estavam manipulando para que percebessem as informações, cores e as representações do 

terreno por meio das cores. Nesse momento, inserimos os conhecimentos básicos das 

representações de partida (triângulo) e chegada (círculo duplo) e de pontos de controle-PC 

 
14 “A orientação é um esporte ao ar livre que se desenvolve habitualmente em terrenos variados com zonas de 

diversas vegetações. Também pode ser realizar em parques, praças e inclusive nos pátios dos estabelecimentos 

educacionais, onde permitem desenvolver atividades de iniciação e pequenas carreiras” (PIMENTEL. et. al., 2017, 

p. 188).  



 
 
 

80 
 

(círculo) presentes em todos os mapas com o objetivo de que eles localizassem nos mapas essas 

referências.  

 Após esse momento com orientações iniciais e de apresentação aos alunos dos 

caminhos e particularidades da modalidade, realizamos as atividades propostas, partindo de um 

croqui da nossa sala de aula feito no quadro, onde era necessário que o aluno se localizasse 

naquele espaço e traçasse um pequeno percurso utilizando, como referência, os pontos de 

largada, chegada e a indicação de outros 3 pontos de controles (PC) sobre orientação da 

professora, traçando a rota da largada até a  chegada em linha reta. Alguns alunos apresentaram 

certa dificuldade em se perceberem no espaço do croqui, ao usar como exemplo no croqui a 

minha própria localização na sala, eles então conseguiram se perceber no espaço da sala e do 

desenho.  

 
Imagem 57 e 58 – Croqui dos alunos. 

 

Fonte: arquivo da autora. 

 

 Passando pelas carteiras, observo que alguns, rapidamente, entenderam a dinâmica da 

atividade e traçaram rotas condizentes com suas posições em sala; já outros apresentaram certa 

dificuldade mesmo com o exemplo dado no quadro. Como parte introdutória, a atividade 

poderia ser analisada em duplas pelos alunos, trazendo a reflexão em pares de acertos e de 

equívocos nas rotas traçadas, compartilhando saberes e permitindo o repensar, e, 

consequentemente, uma melhor assimilação.  



 
 
 

81 
 

Como já mencionamos anteriormente, as turmas de 5º ano têm apenas uma aula 

semanal de 60 minutos, o que muitas vezes requer do professor certa habilidade para distribuir 

os momentos reflexivos e de experimentação de forma a encontrar um equilíbrio entre eles. 

Optei por não prolongar a atividade, pois tratava-se apenas da parte introdutória para uma 

vivência mais lúdica na quadra. E deixei para retomar algumas dúvidas no início de nossa 

próxima aula, dada a relevância de “se perceberem no espaço” para a prática da orientação. 

Antes de descrever alguns momentos, cabe aqui a informação de que a quadra da 

escola se encontrava molhada devido à chuva da noite anterior, foi retirada boa parte da água 

pelo pessoal da limpeza, mas, ainda assim, apresentava algumas poças. Decidi por realizar a 

atividade no local após verificar que não haveria risco aos alunos, já que a atividade não 

necessitaria de corridas, e boa parte da quadra já se encontrava seca.  

Por ser uma atividade que utilizaria o mapa da quadra, não havia como relocar a 

atividade em cima da hora para outro espaço. Estando na escola há muitos anos, já tenho a real 

noção dos perigos que o ambiente molhado traz para a realização das atividades, porém, nosso 

momento de experimentação, como já mencionado, se daria por meio de uma caminhada com 

a leitura do mapa, não seriam realizadas corridas durante o percurso. Sendo assim, alertei os 

alunos sobre a segurança para que ninguém escorregasse, e como eles também já conhecem os 

perigos, realizamos a atividade sem a necessidade de nenhuma intervenção quanto a essa 

questão.  

Os alunos se organizaram em duplas para realizarem a experimentação de uma pista 

com 5 PCs espalhados pela quadra, onde as regras básicas foram retomadas: realizarem a pista 

juntos, seguirem a ordem estabelecida no mapa e anotar corretamente os códigos numéricos 

encontrados nos PCs. Para esta turma, foram organizadas 3 pistas diferentes, fazendo com que 

os alunos encontrassem espalhados no espaço muito mais que 5 cones (representação na quadra 

para identificar os PCs). Para isso, era necessário, a princípio, localizar-se na quadra e no mapa 

recebido e buscar apenas os PCs que o mapa recebido estabelecia, finalizando na localização 

da chegada presente no mapa.  
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Imagens 59 e 60 - Croqui confeccionado pela professora e utilizado como mapa das pistas 1 e 2. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

 A atividade foi realizada com entusiasmo pela turma que rapidamente formou a fila 

para receber o mapa, as orientações iniciais e partir para buscar os PCs. Ao final das pistas, os 

alunos eram convidados a sentar e observar os demais terminando a atividade, pedi que 

revissem seus mapas e refizessem apenas observando o caminho que percorreram. Alguns já 

manifestaram estar equivocados em um ou outro PC. Reuni todos para que pudesse apresentar 

para eles o gabarito de cada pista e, de forma geral, boa parte da turma conseguiu “navegar” de 

forma exitosa pelos PCs. Alguns, como fora adiantado por eles, erraram um ou outro PC, 

questionei esses alunos para que se levantassem e observassem na quadra os equívocos, 

refletimos que, muitas vezes, a pressa em realizar a atividade não nos permite observar melhor 

o espaço antes e partir para o próximo ponto, podendo ocasionar erros.  

Uma das alunas externou que ela havia sido teimosa, que sua colega de dupla havia 

indicado o caminho certo, mas que ela insistiu em ir a um PC errado. A fala permitiu refletir 

sobre a importância de agir como equipe nas provas, dando vez e voz a todos.  

 



 
 
 

83 
 

Imagens 61 e 62 – Orientações iniciais e alunos percorrendo a pista montada na quadra. 

 

Fonte: arquivo da autora. 

 

As atividades de orientação reúnem os conhecimentos de forma dinâmica no 

aprendizado escolar, porque a teoria sobre o ambiente e a participação ativa 

na descoberta dos caminhos para se atingir os objetivos propostos, torna a ação 

e a reflexão uma coisa só, inseparável (PEREIRA; URIBE, 2019, p. 101).  

 

 Mesmo com certa dificuldade para se localizarem no início da atividade realizada em 

sala de aula, os alunos demonstraram uma boa compreensão ao cumprirem a tarefa buscando 

os PCs na quadra e puderam refletir a partir de erros e acertos nas rotas traçadas por cada dupla. 

Percebeu-se que, a partir do momento que outras vivências vão sendo realizadas, a concentração 

no percurso vai se consolidando de forma mais intensa, minimizando os erros básicos e 

promovendo o desenvolvimento das habilidades na orientação.  

 

Momento 3 - Iniciamos a aula retomando a atividade do croqui da aula passada a fim 

de que aqueles alunos que apresentaram alguma dificuldade pudessem tirar dúvidas. Refiz o 

desenho no quadro e, com ajuda dos alunos, fomos colocando os objetos que se destacavam na 

sala. A retomada foi valiosa, pois alguns alunos haviam faltado na semana anterior em virtude 

da chuva e puderam ter acesso às habilidades desenvolvidas na aula, inclusive fazendo a 

atividade passada para fixarem a aprendizagem.  

Seguimos retomando os símbolos de largada, chegada e PC, e assim os alunos 

propunham quem seria o PC1, PC2 e PC3 entre os colegas, e traçaram a rota no croqui. 

Deixamos claro para os alunos que o traçado precisava seguir em linha reta de um PC para o 

outro, visto que, em algumas atividades entregues anteriormente, os alunos traçaram curvas 

pelo caminho. Uma das características presentes na orientação é o traçado dos pontos a serem 
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coletados em linha reta, de um a outro, para que a habilidade técnica de encontrar o melhor 

caminho seja de quem pega o mapa de cada prova.  

Fechado esse momento inicial, passamos às atividades programadas para a aula, que 

objetivavam conhecer e identificar os pontos cardeais e colaterais, porém, ao dialogar com a 

professora pedagoga sobre os conhecimentos que os alunos já obtinham sobre o conteúdo, visto 

que o tema faz parte dos conteúdos de geografia que eles já viram no início do ano, a professora 

me relatou da dificuldade da turma em relação aos pontos colaterais. Diante dessa informação, 

optei por desenvolver a atividade apenas com os cardeais, que também seriam identificados na 

rosa dos ventos e no croqui proposto como atividade prática em sala.  

Como dito, os alunos já tinham alguns conhecimentos sobre a rosa dos ventos e os 

pontos cardeais. Apenas retomamos por meio de um pequeno texto introdutório que foi lido de 

forma compartilhada e onde os alunos puderam identificar a nascente do sol como leste e o 

poente como oeste.  

Num segundo momento, foi entregue um croqui para que os alunos com a orientação 

da professora identificassem o Norte na parte superior do retângulo.  Além disso, deveriam 

apontar os outros pontos cardeais nas outras margens do retângulo presente na atividade. Em 

seguida, deveriam traçar, a partir da largada, a rota indicada pela professora (Largada - OESTE 

– SUL – LESTE – NORTE – LESTE – SUL – OESTE – SUL – LESTE – chegada), numerando 

os PCs até a chegada.  

 

Imagens 63 e 64 – Texto utilizado na aula e atividade para onde fica o Norte? Traçando a rota. 

 
Fonte: autoria própria. 
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Imagens 65 e 66 – Atividade realizada pelos alunos. 

 

Fonte: arquivo da autora.  

 

Os alunos iniciaram a atividade, alguns não apresentaram dificuldades para 

prosseguirem a cada novo ponto cardeal apontado; outros ainda demonstraram algumas 

dificuldades para identificarem em qual sentido deveriam traçar a rota. A princípio, deixei que 

os alunos buscassem resolver sozinhos, buscando estratégias e refletindo diante dos pontos 

cardeais apontados para onde deveriam traçar a linha; alguns buscaram ajuda com os colegas 

ao lado tirando dúvidas; outros se levantaram e vieram ao meu encontro para que pudesse dizer 

se estavam certos. Ao final, pedi que eles conferissem com os colegas se as rotas eram as 

mesmas? Se havia alguma diferença? Em alguns, realmente a rota estava equivocada em relação 

aos pontos estabelecidos. Desenhei o croqui no quadro e pedi que eles refizessem junto comigo 

o percurso. Um dos alunos foi indicando os comandos (os pontos cardeais da sequência), e eu 

esperava que eles me dissessem para onde eu deveria traçar a reta. Ao final, boa parte dos alunos 

compreendeu a orientação pelos pontos cardeais; a dinâmica de partilhar as rotas e compartilhar 

os conhecimentos permite que aqueles alunos que assimilam mais rapidamente os 

conhecimentos possam ajudar os colegas a compreender também o que se pede.  

 

 Momento 4 - Fizemos em sala uma breve retomada dos conhecimentos trabalhados 

desde a nossa primeira aula, revendo orientação espacial, a orientação em sala e a atividade 

realizada na quadra. Durante esse momento, os alunos puderam tirar dúvidas que ainda 

persistissem, fizemos também uma retomada da orientação por pontos cardeais, já que a 
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atividade do dia necessitaria que eles relembrassem o conteúdo visto em nosso último encontro, 

que, em virtude de eventos, feriados e paralisações, havia ocorrido 20 dias atrás.  

Feita essa retomada, partimos para a atividade que foi realizada no pátio da escola, já 

sinalizado anteriormente com os pontos cardeais apontando o Norte, Sul, Leste e Oeste, espaço 

utilizado como pista e com os PCs (fora utilizado cones com cartões fixados com fotos de 

elementos da natureza), já colocados em suas posições. Para Pereira e Uribe: “[...] aprender 

com a orientação é relacionar o ser humano com o espaço que o cerca e fazê-lo decidir por 

caminhos a seguir a partir das informações obtidas do ambiente” (2019, p. 103). Desta forma, 

seguimos a dinâmica das aulas de forma a expandir a percepção dos alunos quanto ao espaço e 

à localização nele. .  

Para a atividade, os alunos foram organizados em trios e recebiam uma sequência de 

pontos cardeais, partindo assim para localizar os PCs que correspondiam a esses pontos.  

 

Imagens 67 e 68 - Croqui da pista no pátio da escola e sequência de pontos com gabaritos para os 

alunos. 

    

Fonte: autoria própria. 

 

Todos os trios inicialmente foram orientados onde se localizava o Norte, Sul, Leste e 

Oeste na pista, tanto na fala da professora, como em placas fixadas no pátio. Alguns alunos 

tiveram dúvidas sobre como se dirigir ao primeiro PC, foram dadas orientações adicionais, 

outros já sabiam de primeira para onde deveriam seguir e onde estava seu primeiro PC. Ao 

todo, cada equipe deveria procurar por 7 PCs, na pista, havia 10 PCs, ou seja, 3 deles não eram 

de uma ou de outra pista.  
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Imagens 69 e 70 – Pista de orientação no pátio da escola. 

   

Fonte: arquivo da autora. 

 

Durante a atividade, alguns trios me pediram ajuda já que não estavam conseguindo 

encontrar seus PCs, pedi sempre que me indicassem de onde estavam vindo, para que pudessem 

observar qual o próximo ponto cardeal que a sequência pedia que eles procurassem. Para alguns 

desses trios, sugeri que voltassem ao local de partida para refazerem a pista, pois haviam pego 

o primeiro PC errado e, consequentemente, todos os outros. Alguns grupos fizeram tudo sem 

necessitarem de orientações adicionais. Ao final, alguns trios, após verificarem os gabaritos 

comigo, acertaram todos os PCs, já outros realizaram a pista com alguns PCs errados, 

suscitando uma reflexão que faremos mais à frente. 

No fim da atividade, todos os gabaritos foram identificados pelos alunos com o nome 

dos integrantes do trio e recolhidos pela professora. Para finalizarmos a atividade, pedi que 

todos sentassem em frente à pista, e todas as pistas foram refeitas indicando onde seria cada 

PC. Alguns alunos foram indicando os cones no momento que eu lia, PC1 Norte, PC2 Oeste, o 

que nos aponta que realmente haviam conseguido se orientar pelos pontos, outros alunos já se 

colocaram dizendo que haviam errado tudo, já que não tinham seguido esta sequência. Refazer 

as pistas sempre ao final das aulas com todos os alunos permite que eles reflitam suas rotas e 

percebam acertos e equívocos realizados, bem como aprendam a ouvir um pouco mais os 

colegas de trio, agindo cooperativamente, pois alguns indicavam o PC correto, e o colega não 

aceitava a opinião. Conforme Schwartz (2018):  

 

Atividades como a trilha, a escalada, o arvorismo, a corrida de orientação, a 

corrida de aventura, o espeleoturismo, o parkour, o paintball, a tirolesa, o 

skate, stand up padle [...] podem ser exemplos claros de vivências que 

promovem novos e importantes valores, auxiliando no processo do novos 

aprendizados para a vida (2018, p. 17, grifo no original). 
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 Permitir que o outro exponha sua opinião durante a atividade e tenha sua fala ouvida 

e levada em consideração são habilidades necessárias não apenas numa PCA, mas ao longo de 

nossas vidas. São aprendizagens e competências de relacionamento e convívio com os outros. 

Seguimos realizando a conferência dos gabaritos dos alunos, tivemos como resultado 

dos 12 trios que realizaram a atividade: 7 trios acertaram 100% dos PCs; 2 trios não acertaram 

nenhum; e outros 3 acertaram entre 1 e 3 PCs, o que foi para a professora um número satisfatório 

de sucessos. Uma parte dos alunos necessitam de um acompanhamento mais próximo durante 

as atividades, visto que facilmente perdem a concentração na atividade ou não têm segurança 

em suas tomadas de decisão, características e habilidades que são estimuladas nas PCA, tomar 

decisões rápidas diante dos desafios impostos. 

 Como atividade para a próxima aula, teremos a caça ao tesouro, solicitei que os alunos 

se organizassem novamente em trios e dessem um nome ao grupo, que remetesse a algum 

elemento da natureza.  

 

Momento 5 - Para seguir o planejado, fora necessário algum tempo dedicado ao 

planejamento da atividade como um todo, bem como sua execução, uma vez que utilizaríamos 

todo o espaço escolar para a “caça ao tesouro”. Os prismas foram confeccionados pela 

professora, porém, refletindo enquanto produzia o material, percebi que poderiam ter sido 

construídos pelos próprios alunos, como atividade prévia de cada grupo, formado pelos trios, 

repassando as medidas, bem como o modelo do prisma da orientação que já havia sido 

apresentado aos alunos em nossa segunda aula. Dessa forma, cada grupo poderia ter produzido 

um prisma como parte da avaliação contínua, fazendo dos alunos coparticipantes no 

planejamento da caça ao tesouro. 

 Prismas confeccionados, seria preciso conseguir os picotadores. Na aula que havia 

apresentado o prisma aos alunos, também levei bússola e picotadores que havia conseguido 

emprestado, mas eram apenas 3 para que os alunos pudessem manusear juntos com os outros 

materiais. Nesta mesma aula os alunos me questionaram se utilizariam os picotadores nas 

atividades, respondi que tentaria conseguir o material para nossa atividade final. Desde que 

comecei a desenvolver as PCA na escola, muitos equipamentos e materiais foram adaptados 

para que pudesse permitir aos alunos vivenciarem a aventura. No grupo de formação de 

professores do qual faço parte, sempre que possível realizamos trocas e empréstimos de 

materiais entre os colegas, visto que não tenho equipamentos específicos de algumas práticas, 

tenho procurado com alguns colegas que prontamente me ajudam. Com os picotadores não foi 
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diferente, temos um professor que é organizador de provas de trekking em nossa cidade, e já 

havia me cedido o material anteriormente e, mais uma vez, disponibilizou seu material para que 

pudesse propiciar aos alunos a vivência de picotar os mapas durante a caça ao tesouro, tornando 

a prática a mais próxima possível de uma corrida real.  

O partilhar dos materiais, mas principalmente de ideias e possibilidades pedagógicas 

de aulas, tem permitido que muitos professores que, assim como eu, não tiveram uma formação 

inicial que contemplasse as PCA, possam vislumbrar atividades possíveis de serem realizadas 

na escola.  

 

Imagens 71, 72 e 73 – Prismas de cartolina, picotadores, PC fixado para a caça ao tesouro. 

   
Fonte: arquivo da autora. 

 

 Com prismas e picotadores em mãos, era hora da confecção do mapa da escola, optei 

por utilizar o mapa partindo de aplicativos como o google maps e o google earth ao invés de 

usar a planta baixa da escola, opção que seria a mais próxima dos padrões dos mapas da 

orientação, porém, preferimos a primeira opção de modo a facilitar a leitura do mapa pelos 

alunos. Abaixo, podemos ver o comparativo das duas opções.  

 

Imagens 74 e 75 – Imagem do google maps e planta baixa da escola. 

        

Fonte: Google maps e arquivo da escola. 
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Como é possível visualizar, a imagem do google maps facilita a leitura do mapa pelos 

alunos. Acredito que com o avanço na sistematização entre os anos de escolaridade para a 

orientação é possível trabalhar com mapas mais próximos das ilustrações utilizadas na 

orientação. A princípio, optei pela escolha da primeira opção.  

 Para montar a pista de forma a ser uma surpresa para os alunos, precisei chegar à escola 

bem cedo, pois, como temos turno vespertino, não é possível organizar os prismas na tarde do 

dia anterior. Com a pista montada, levei os alunos para a sala para que pudesse passar as 

orientações da caça ao tesouro, relembrando as regras da orientação quanto à preservação do 

espaço e da natureza, à marcação de todos os pontos, à sequência estabelecida no mapa e 

marcação correta do cartão/gabarito. Como os alunos foram organizados em trios, uma outra 

regra é que deveriam largar, correr a pista e chegar juntos.  

Apresentei no Datashow a imagem do mapa da escola, aquele apresentado na imagem 

61 e pedi que os alunos identificassem os espaços, assim foi feito, um ou outro teve dificuldade 

de visualizar ou localizar um ou outro espaço no mapa. Sanadas todas as dúvidas e identificados 

os nomes das equipes, os alunos foram levados à biblioteca, espaço fechado da escola, no intuito 

de que quando um trio largasse os outros não visualizassem o trajeto. Foram organizadas duas 

pistas (dois mapas diferentes como veremos nas imagens 76 e 77), desta forma, largava um trio 

e logo em seguida um outro que seguiria numa outra direção.  

 

Imagens 76 e 77 – Mapas confeccionados para a caça ao tesouro. 

 
Fonte: autoria própria.  
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 Os alunos tiveram que procurar por 10 PCs que se encontravam espalhados por todos 

os espaços externos às salas de aulas e que fossem transitáveis na escola. Também foram dadas 

orientações iniciais para todas as equipes em suas largadas para que posicionassem o mapa de 

forma correta, indicassem-me onde estavam e para onde deveriam se deslocar para pegar o 

primeiro PC. Feito isso, era iniciada a cronometragem do tempo da equipe, e o trio poderia 

largar.  

 

Imagens 78, 79 e 80 – Equipes durante a caça ao tesouro. 

       
Fonte: arquivo da autora. 

 

Durante a atividade, pude contar com o apoio de duas estagiárias da escola que ficaram 

responsáveis por anotar os tempos das equipes, bem como observar se as equipes estavam 

seguindo com o trio completo pelo percurso. Se o professor não tem esse ponto de apoio na 

escola, pode-se orientar para que algum aluno colabore na organização das largadas e 

cronometragem dos tempos, bem como facilitará para o professor realizar esse controle, se o 

mesmo colocar o ponto de largada no mesmo local da chegada.  

Fiquei responsável pelas orientações e chamadas dos trios para a pista. Durante a 

atividade, alguns alunos ainda apresentaram dificuldade em se localizarem, outros se perderam 

de um PC para o outro, tivemos também algumas equipes com problemas nas relações 

interpessoais e diálogo, pois alguns alunos quiseram monopolizar o acesso ao mapa do trio, não 

permitindo que os demais pudessem olhar e opinar. Esses grupos me procuraram ainda durante 

a prova para relatar o ocorrido, fui ao encontro do trio e conversamos sobre a importância deles 

agirem como equipe, sobre possibilitar ao outro opinar e, dessa forma, os grupos conseguiram 

terminar. Em outro momento, um trio me procurou informando que tinham picotado tudo 



 
 
 

92 
 

errado, orientei que eles começassem novamente marcando o gabarito logo abaixo do espaço 

no mapa, o trio acatou a orientação recomeçando a pista.  

 O último trio a largar foi o formado pelas duas alunas mais velhas da turma e que 

sempre se negam a realizar as atividades (como relatado no início da nossa descrição), por se 

sentirem um tanto deslocadas, em função das idades já serem bem destoantes do ano de 

escolaridade em que estão. Conversei um pouco com elas, informando que o importante era 

vivenciarem a atividade, que cada trio poderia fazer no seu tempo, caminhando ou correndo, 

mas que deveriam pegar todos os pontos. As alunas largaram e pegaram todos os PCs, foram 

boa parte da atividade caminhando tranquilamente, mas olhando sempre o mapa da atividade, 

o que foi extremamente gratificante para esta professora.  

Nesta aula, tivemos 100% da turma participando da atividade. Alguns alunos se 

mostraram muito empolgados durante a realização, alguns com espírito bem competitivo, mas 

sempre com orientações de olharem o mapa para não pegarem PCs errados.  

 

Imagens 81, 82 e 83 – Trios analisando o mapa – chegada de trios. 

     
Fonte: arquivo da autora. 

 

Uma das alunas que se encontra um pouco acima do peso, mas que sempre é muito 

participativa, ativa e dedicada nas aulas, chegou ofegante utilizando a expressão de que “quase 

morria”, mas que tinha adorado a corrida, sobre as percepções e sensações que as atividades 

que envolvem risco na aventura proporcionam aos seus participantes, Le Breton expõe que, ao 

final das provas: “O cansaço é esquecido, pois, chegando ao fim de sua resistência física, ele 

alcança simbolicamente uma marca” (2007, p. 11), e geralmente as expressões de que foi muito 

duro, extenuante ou muito difícil são acompanhadas de sorrisos no rosto (LE BRETON, 2007). 
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A satisfação neste momento nos une às sensações dos alunos, pois vê-los interagindo 

com novos conhecimentos e possibilidades da cultura de movimento tornou o conteúdo de 

corrida de orientação extremamente gratificante e empolgante para esta professora. É prazeroso 

ver que os alunos são receptivos a uma prática que até então não conheciam e que muitos se 

apropriaram (mesmo que de forma inicial) por meio das nossas aulas. Corroborando com esta 

percepção, Moura et. al. evidenciam que o conteúdo das PCA:  

 
[...]oportuniza a socialização de diferentes e variadas vivências corporais, que 

podem surpreender alunos e professores, pelas diferentes oportunidades de 

vivência, bem como pela possibilidade de integrar os alunos às aulas de forma 

lúdica por conta das diferentes possibilidades que as atividades proporcionam 

(2018, p. 57).  

 

Das 10 equipes da caça ao tesouro, 6 equipes acertaram todos os PCs (10), duas equipes 

fizeram 6 PCs corretos, e as outras duas equipes fizeram 5 e 4 PCs. O que me dá um feedback 

positivo quanto às aprendizagens e às habilidades construídas nas aulas e postas em prática na 

atividade.  

Observando as equipes com menor número de PC, verifiquei ser aquelas que 

apresentaram conflitos entre os participantes, por um ou outro do grupo querer ter para si a 

posse do mapa, não permitindo que os outros também opinassem no deslocamento. As demais 

que ficaram nas primeiras colocações são justamente aquelas em que os alunos foram mais 

companheiros e cooperativos.  

Ao finalizarmos a caça ao tesouro, os alunos foram levados para a sala a fim de que 

pudessem realizar uma autoavaliação de sua participação na equipe, bem como a avaliação da 

atividade em si.  
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Imagem 84 – Atividade de autoavaliação da caça ao tesouro. 

 
Fonte: autoria própria.  

 

Boa parte dos alunos acharam a atividade “ótima, maravilhosa, divertida, legal, 

espetacular”, no entanto, alguns a classificaram como ruim. Observamos, mais uma vez, que se 

tratava daqueles alunos que estavam em equipes que apresentaram conflito, alguns justificaram 

que os colegas não deixavam ver o mapa, outros que o colega andava muito rápido, ou que não 

estavam entendendo o mapa. Percebo que a insatisfação com a atividade se deu pelos trios não 

terem alcançado o objetivo da prova de buscar todos os PCs, mesmo com as orientações iniciais 

de que eles precisariam se concentrar e dialogar entre a equipe a localização do prismas pela 

escola nem sempre um aluno ou outro está disposto a ser mais cooperativo em benefício dos 

demais. Por isso, é imprescindível, em diversas práticas corporais de aventura, o 

companheirismo e o diálogo entre os participantes de maneira inerente e fundamental. Posturas 

mais individualistas tendem a gerar conflitos nesse tipo de atividade. 

 

Momento 6 - Nosso sexto encontro aconteceu por meio da realização de uma trilha 

(agendada com meses de antecedência) num dos parques com mata atlântica da cidade (Parque 

das Dunas). O local é a primeira unidade de conservação do estado do Rio Grande do Norte 

com 1.172 hectares (SEARH/COTIC, 2015). O objetivo, além de possibilitar uma vivência de 

uma PCA junto à natureza, era de permitir a reflexão sobre as questões de preservação inerentes 
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a estas práticas, promovendo a consciência ambiental, bem como a importância de cuidar dos 

locais onde se realizam as PCA, sejam elas na natureza ou não.  

 Dos 32 alunos da turma, contamos com a participação de 28 (4 alunos não puderam 

comparecer no dia programado por questões pessoais ou de saúde) para a realização da 

experimentação da trilha “perobinha”, uma das 3 trilhas interpretativas de visitação do parque, 

e a indicada à faixa etária dos alunos tem uma extensão de 800 metros, sendo percorrida em 

aproximadamente 40 minutos. (SEARH/COTIC, 2018). 

 Os alunos estavam muito animados para a realização da trilha, alguns informes foram 

dados ao longo da semana, bem como encaminhadas autorizações aos pais. Antes da nossa 

partida para o local do parque, tivemos alguns contratempos com calçados inadequados, visto 

que, durante a semana, os alunos foram avisados da obrigatoriedade do tênis para realização da 

trilha (norma do parque) e de segurança na atividade. Porém,  como já esperava que alguns não 

fossem conseguir tênis, levei uns pares reservas, ainda tivemos alguns alunos que moravam 

próximos à escola e retornaram em casa para buscar a autorização esquecida, outros a 

professora e a direção da escola entraram em contato com os pais por telefone, que rapidamente 

autorizaram a ida dos filhos. Seguimos para o ônibus com destino ao parque, juntamente comigo 

foram outros 4 professores acompanhando a turma (a professora pedagoga da turma, o professor 

de artes, a professora de ensino religioso e uma das professoras auxiliares).  

 Ao chegarmos ao parque, os alunos foram recepcionados pela guia local, que passou 

todas as orientações antes de nos encaminharmos para a parte administrativa para os alunos 

guardarem suas bolsas, levando apenas a garrafinha de água para a trilha. Já na entrada da trilha, 

fomos recebidos por outra guia e dois policiais ambientais que acompanham o percurso do 

parque.  

O grupo de alunos foi dividido em dois (14 alunos em cada um), já que só é permitido, 

no máximo, 25 pessoas por grupo em cada trilha. Eu acompanhei o primeiro grupo a entrar na 

mata para a realização da trilha que oportuniza aos visitantes conhecer o ecossistema de dunas, 

sua geologia, fauna e flora, como parte dos projetos ambientais do parque. Tahara e Carnicelli 

Filho (2013) observam que os professores ao desenvolverem atividades de aventura devem 

proporcionar momentos de reflexão sobre os ambientes naturais e a educação ambiental, os 

alunos devem: “[...] saber como praticar as atividades sem agredir a natureza, buscando um 

equilíbrio e sintonia entre a sua utilização para atender as necessidades do ser humana e a 

consequente preservação para gerações futuras” (p. 63). Durante toda a trilha, foram realizadas 

paradas onde a guia dialogava com os alunos sobre a importância da vegetação do parque para 
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nossa cidade, sobre os tipos de vegetação e animais encontrados ali. Em diversos momentos, os 

alunos puderam fazer perguntas e tirar dúvidas que surgiam com a exposição da guia.  

 

Imagens 85 e 86 – Informações iniciais da guia e trilha. 

     

Fonte: arquivo da autora. 

 

 Abaixo temos um vídeo com a guia do parque logo no início da nossa trilha.  

 

Imagem 87 – QR Code – explicação da guia na trilha. 

 

Fonte: arquivo da autora. 

 

 Durante uma parte da trilha, pude observar que algumas alunas reclamaram do cansaço 

durante a caminhada, que me pareceu bastante tranquila em relação ao terreno e esforço físico. 

Talvez pelo fato de algumas vezes termos nos encontrado em terrenos de mata fechada, pelo 

fato do clima está bem quente mesmo sendo pela manhã. São alguns fatores que podem ter 

ocasionado certa fadiga em algumas delas. Já os meninos estavam animados, um dos alunos 

inclusive me contou que já havia feito algumas trilhas com o pai. Outro questionou a guia se 
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poderia realizar aquela trilha na companhia de sua mãe, o que me deixou muito satisfeita, em 

ver que ele gostaria que a mãe também pudesse viver a experiência. Abaixo, temos algumas 

imagens e um vídeo da trilha. 

 

Imagens 88 e 89 – Trilha perobinha. 

Fonte: arquivo da autora. 

 

Imagem 90 – QR Code – alunos da trilha perobinha. 

 
Fonte: arquivo da autora. 

 

 Finalizamos a trilha e seguimos para um pequeno museu da flora e fauna dentro da 

área do parque, que conta ainda com um espaço de convivência, picnic, anfiteatro, espaço de 

caminhada e corrida, lago de peixes e parque infantil. No museu, os alunos puderam conhecer 

uma parte dos animais que estão presentes no bioma do parque, bem como plantas e árvores.  

O museu foi outro local de muitas perguntas já que havia muitos animais empalhados, 

muitas espécies de borboletas e animais conservados em formol. Todas as explicações e dúvidas 
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foram esclarecidas pela guia. Os alunos puderam refletir a importância desse espaço de natureza 

e sua preservação, inclusive para o clima de nossa cidade, sentido que deve sempre acompanhar 

as contextualização e vivências das PCA, haja vista que não somos expectadores, mas 

participamos efetivamente das ações em relação ao meio ambiente e responsáveis por sua 

manutenção (MARINHO; SCHWARTZ, 2005; TAHARA; CARNICELLI FILHO, 2013). 

 

Imagens 91 e 92 – Museu do parque 

      
Fonte: arquivo da autora. 

 

 Após o museu, os alunos foram encaminhados à área de picnic do parque para que 

pudéssemos lanchar; o outro grupo de alunos já havia retornado da trilha e se encaminhava ao 

museu. Após o lanche, e com o outro grupo já de volta do museu, os alunos foram liberados a 

explorar a área de convivência e parquinho, momento de extrema alegria e euforia em que 

puderem utilizar os brinquedos do parque. Alguns brinquedos remontam a situações de escalada 

e arvorismo. 
 

Imagens 93, 94 e 95 – Alunos nos brinquedos do parque. 

       
Fonte: arquivo da autora. 
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Após esse momento de lazer, reorganizamos o grupo para retornar à escola, o que claro 

foi recebido com muitos apelos para que ficássemos um pouco mais, porém não era possível. 

Retornamos ao ônibus e voltamos à escola. Durante o caminho de volta, alguns alunos 

expressaram o quanto gostaram da aula de campo, e que gostariam de retornar para fazer a trilha 

maior. Comentei que eles poderiam retornar na companhia dos pais ou de outros familiares em 

momentos de lazer, já que o parque é urbano e de fácil acesso, tanto em relação a transporte 

como a entrada do local, que custa apenas dois reais para entrada e trilha (agendada 

previamente). 

 

Momento 7 – Iniciamos a aula relembrando nossa aula de campo e os principais pontos 

vistos no parque: atividade junto à natureza, interação com o meio ambiente real de trilhas, 

preservação e consciência ambiental.  

 Em seguida, os alunos foram apresentados à nova modalidade de PCA que 

apreciaríamos no bimestre, questionei e alguns ainda lembravam (já que na nossa primeira aula 

de PCA informei as modalidades que veríamos) da corrida de obstáculos. Realizamos a 

apreciação de alguns vídeos curtos sobre a modalidade. Seguem os links:  

https://www.youtube.com/watch?v=e1a411Vb7w4, 

https://www.youtube.com/watch?v=OzOwkezDIQQ, 

https://www.youtube.com/watch?v=3b-5x4jAQV8,  

 Após a exposição dos vídeos, inclusive com uma corrida realizada em nosso estado 

que também contempla a categoria de crianças, os alunos questionaram muitos dos obstáculos 

apresentados em algumas provas, expliquei que a modalidade também surge dos treinamentos 

militares e que aqueles obstáculos são destinados a adultos, que as provas organizadas para a 

idade deles ocorrem uma adaptação. Passamos, então, para a leitura compartilhada de um 

pequeno texto organizado para a aula com as características e os principais obstáculos presentes 

nessas corridas15.  

 

 

 
15 “Conhecida também como Black Trunk, a prova é inspirada em exercícios militares e é certeza de diversão para 

os participantes. Isso porque ela conta com paradas onde você precisa rastejar sobre arame farpado, correr entre 

labaredas, cruzar barreiras de água com a ajuda de uma corda ou a pé e escalar paredes, entre alguns dos desafios. 

[...] A ideia surgiu a partir de provas realizadas em países da América do Norte, Europa e Oceania. E por ter 

obstáculos calculados para cada percurso é uma corrida que envolve emoção e adrenalina. [...] E os níveis de 

dificuldade variam entre fácil, médio e difícil. O primeiro nível tem 5 km e 15 obstáculos. O segundo tem 10 km 

e 20 barreiras, enquanto no terceiro nível o participante percorre 21 km e passa por 25 obstáculos” (MORAES, 

2014). 

https://www.youtube.com/watch?v=e1a411Vb7w4
https://www.youtube.com/watch?v=OzOwkezDIQQ
https://www.youtube.com/watch?v=3b-5x4jAQV8
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Imagem 96 - Texto sobre as corridas de obstáculos 

 
Fonte: autoria própria. 

 

 Na atividade, pudemos conhecer os principais obstáculos de uma pista e refletir a 

possibilidade de vivenciá-los em nossa escola. Então, a partir daí, os alunos tiveram que criar 

sua própria pista no papel e, depois disso, colorir, pensando sobre o que assistiram nos vídeos. 

 

Imagem 97 e 98 - Pistas de obstáculos criadas pelos alunos. 

 
Fonte: arquivo da autora. 
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 Podemos observar que os alunos utilizaram várias características das pistas, como o 

terreno e os obstáculos próprios da modalidade. Nem sempre todos os alunos estão na 

expectativa daquilo que é esperado pelo professor com relação à participação, seja em sala, seja 

nas atividades experimentais. Nesta alguns desenhos foram feitos sem tanto cuidado, e boa parte 

não teve paciência em colorir as estruturas, mas, como podemos observar nos desenhos acima, 

alguns alunos sempre nos surpreendem para além das expectativas esperadas. “A experiência 

de ensinar e aprender exige sair de uma posição de conforto, precisamos nos colocar em 

movimento. Trata-se de perceber os espaços, as lacunas” (ZIMMERMANN, 2015, p. 29). 

Estabelecer novas possibilidades pedagógicas para as aulas, partindo da organização do 

conhecimento por meio da sistematização não apenas das vivências, mas também das atividades 

didáticas em sala, permitiu-nos repensar nossa prática e planejamento cotidianamente durante 

toda a intervenção. Nelas, há o espaço da impaciência (representada por alguns alunos que não 

tinham tanto apreço pelas atividades realizadas em sala), espaço para a entrega (outros tantos 

alunos que se ofereciam por completo, sejam nos momentos vividos em sala ou nas 

experimentações), espaço para o encantamento (da professora em ver boa parte dos alunos 

entregues e entusiasmados com cada nova aula vivida por eles). Reflexões que são 

complementadas, de forma tão sensível e sublime em uma outra fala da autora acima citada: 

“Ser professor é, portanto, também deixar-se arrebatar. Ter a oportunidade e o prazer de 

conviver com o novo e constantemente aprender, incorporar a sedução do aprender, de tal sorte 

que este encantamento seja também sua marca” (p. 31).  

Foram muitos os momentos de encantamento e arrebatamento diante das tantas 

possibilidades que as PCA podem expressar no ambiente escolar. Mesmo com muitas horas 

dedicadas ao planejamento e organização de algumas atividades, a recompensa sempre vem 

com a participação e sorriso dos alunos diante de novos conhecimentos proporcionados.  

 Na semana que antecedeu a Mostra Literária da escola e, em função da construção dos 

implementos da escalada com os 4º anos, não consegui colocar em prática algumas ideias para 

desenvolver com o 5º ano durante o evento, visto que não tive tempo de me reunir com alguns 

alunos para organização da monitoria do espaço de exposição de equipamentos de aventura. 

Fica aqui descrita a atividade pensada. Criamos um espaço para exposição dos materiais 

utilizados nas aulas do 5º ano (mapas, bússola, picotadores, rosa dos ventos, prismas, espaço 

de exposição de fotos da trilha na aula de campo), o planejamento seria deixar os alunos 

responsáveis por apresentar todo o material da exposição. Infelizmente, foi uma semana muito 

corrida, o que me gerou uma certa frustração em não tem conseguido possibilitar aos alunos 
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esta vivência, oportunizando serem eles os transmissores dos conhecimentos desenvolvidos 

durante o bimestre. Mas nem só de alegrais e realizações são construídas nossas práticas. 

 

Momento 8 – A Mostra Literária foi pensada de forma a apresentar os produtos das 

PCA produzidos e para promover uma pequena exposição de alguns materiais utilizados 

durante nossas aulas, o que de certa forma veio como possibilidade em substituição ao festival 

de aventuras que primeiramente imaginávamos para finalizar a intervenção. Como já 

mencionado anteriormente, a exposição aconteceu em parceria com os professores de Artes e 

Ensino Religioso da escola. Foi um momento de apresentar à comunidade as produções dos 

alunos junto às disciplinas.  

 

Imagens 99 e 100 - Exposição dos equipamentos e fotos das aulas. 

 

 

 

Fonte: arquivo da autora.  

 

 A sala foi bastante movimentada durante toda a manhã e contava também com 

trabalhos das artes visuais e música com diversos instrumentos expostos. Esses momentos são 

sempre de valiosas aprendizagens, não apenas para os alunos, mas aproximam os pais e 

comunidade da escola, apresentando a eles as produções de seus filhos. Muitas vezes, esses 

mesmos pais se encontram afastados no acompanhamento do processo escolar de seus filhos, 

ausentando-se da escola durante praticamente todo o ano, mas veem na Mostra certa motivação 

em acessar o espaço que seus filhos convivem diariamente, como acontece em outros momentos 
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festivos da escola. Neste evento específico, os alunos são os protagonistas, e os pais podem de 

fato observar suas produções realizadas durante o ano.  

 

Momento 9 – Neste encontro, retornamos as corridas de obstáculos. Objetivamos que 

os alunos experimentassem uma pequena pista de obstáculos a partir dos equipamentos 

instalados nas árvores com o acréscimo de alguns outros. Sendo assim, criei a pista remetendo 

a alguns obstáculos característicos: bambolês espalhados (passagem entre os pneus), barbante 

esticado entre pontos de apoio (rastejar sob o arame farpado), subir e descer a rede de pneus 

(rede de escalada), duas cordas esticadas entre as árvores (falsa baiana), e elásticos trançados 

(teia de aranha), espalhamos alguns outros objetos para criar outras estações (cones aleatórios, 

escada esticada no chão, cordas para passar por cima e por baixo). 

 Os alunos iniciaram as passagens com a orientação de que deveriam fazer cada um no 

seu ritmo. Ao realizarem outras passagens, solicitei que tentassem melhorar o desempenho em 

transpor os obstáculos, observando a melhor forma de atravessá-los. Como modificamos a 

forma como os alunos estavam utilizando a rede de escalada, subindo de um lado e descendo 

do outro como acontece nas corridas de obstáculos (anteriormente eles subiam e desciam pelo 

mesmo lado), alguns alunos apresentaram dificuldades iniciais para realizar a tarefa.  

A princípio, não julguei necessário ficar tão próximo à rede de escalada por questão 

da segurança, já que os alunos já estavam familiarizados. No entanto, com as dificuldades 

apresentadas, conversamos sobre qual a melhor forma de transpor, e alguns alunos que não 

tiveram dificuldades demonstraram para os demais.  

Vivenciar diversas possibilidades de práticas na escola, enquanto conteúdo nas aulas 

de Educação Física, expõe os alunos a desafios que estimulam sua criatividade e autonomia, 

tanto nas estratégias como no próprio movimentar-se, e devem ser estimuladas como espaço de 

criação pelos professores no dia a dia das aulas (MOURA, et. al., 2018). 

 Os alunos foram organizados em trios para percorrer o circuito de obstáculos. Eles 

precisavam andar ou correr juntos, bem como ajudar uns aos outros nas passagens dos 

obstáculos. O que de fato ocorreu, não apenas nesse momento, mas, durante as aulas, os alunos 

em diversos momentos demostraram solidariedade com os colegas, ajudando sempre que 

possível.  
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Imagens 101, 102, 103, 104 e 105 - Obstáculos da pista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: arquivo da autora.  

 

 Convidei os alunos para finalizarmos nosso momento em sala, onde eles puderam 

expor em quais obstáculos tiveram dificuldades ou não em transpor. A rede e a falsa baiana 

foram as mais citadas entre as que apresentaram dificuldades, rastejar não apresentou 

dificuldade, mas tinha o elemento da areia, o que foi rejeitado por alguns, burlando o obstáculo 

e passando por cima, em vez de rastejar por baixo.  

 Finalizei nossa aula expondo a proposta de uma outra corrida de obstáculos que, além 

da areia, envolvesse o elemento água, os alunos logo se animaram, pude retomar a característica 

de que geralmente não se sai limpo de uma corrida com obstáculos ou mesmo de outras práticas 
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de aventura e, em nossa atividade, seria da mesma forma. Para tanto, os alunos deveriam trazer 

na próxima aula uma roupa para que pudessem trocar antes da atividade, já que sairiam sujos. 

Houve muita animação na sala.  

 

Momento 10 – A preparação da aula, a última da intervenção, envolveu alguns 

elementos anteriores: buscar o apoio e comunicar a direção da escola que os alunos estariam 

sem farda durante a aula e usariam os banheiros para tomarem um banho após a atividade; 

passar na sala durante a semana para retomar os avisos, a fim de que ninguém esquecesse de 

trazer outra roupa; articular com a professora de Ensino Religioso (que tem horário na turma 

após a Educação Física) o acréscimo no tempo da nossa aula; correr atrás de uma piscina, vale 

salientar que a conseguida era bem pequena, mesmo assim, foi motivo de muita alegria e 

ansiedade nos alunos ao verem ela cheia na escola.  

Utilizei ainda para compor a corrida: cadeiras, uma mangueira utilizada na jardinagem 

para aguação de plantas, uma lona grande com água e sabão espalhados para os alunos rolarem, 

carteiras da escola para passarem por baixo, um equipamento de ferro semelhante a uma trave 

de ginástica, onde os alunos deveriam transpor se equilibrando e barbante formando o obstáculo 

de rastejar.  

 Para a montagem da pista, cheguei cedo à escola e contei com a colaboração de um 

dos responsáveis pela limpeza, que é também pai de um dos alunos. A montagem demorou um 

pouco mais do que o esperado, uma das estagiárias auxiliou recebendo os alunos na sala e 

encaminhando-os para trocarem de roupa, já que chegaram à escola fardados.  

 Retornei à sala para conversar com os alunos e explicar nossa atividade, bem como 

alguns combinados. O principal deles era não entrar na sala de aula durante a atividade, visto 

que, em virtude da água, teríamos muitos espaços sujos, e a sala teria aula logo em seguida.  

Já na sala algumas alunas me disseram que não participariam (duas porque não 

estavam à vontade para se sujarem, duas porque haviam esquecido a roupa para trocar). Solicitei 

então que ficassem me ajudando nos obstáculos, duas se ofereceram para ficar na mangueira 

jogando água em alguns dos obstáculos, e às outras duas solicitei que ficassem observando a 

atividade.  

Infelizmente, no início da nossa atividade, o fluxo de água nas torneiras não estava tão 

bom quanto esperávamos e, em alguns momentos, a bomba da escola teve que ser ligada para 

gerar uma vazão maior.  
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Fora da sala, no espaço da corrida, passei a explicar todos os obstáculos e como eles 

deveriam ser ultrapassados (passar saltando pelas cadeiras, correr até a trave e se equilibrando 

passar, rastejar pelos barbantes esticados, passar por baixo das carteiras enfileiradas, entrar e 

sair da piscina, escorregar pela lona, correr em direção e ultrapassar a água na mangueira de 

irrigação). Deixo a observação que apenas indiquei como os obstáculos deveriam ser 

transpostos, por cima ou por baixo, porém sem indicar esta ou aquela forma de passar, sem 

esperar essa ou aquela movimentação dos alunos, deixando-os livres para perceber e montar a 

melhor estratégia para atravessar.  

Quando se trata de PCA, a diversidade de práticas deve permitir que os alunos, além 

de aprender gestos técnicos de umas das modalidades, sejam estimulados e incentivados a criar 

e reinventar diversas formas de saltar, girar, cair com segurança, apoiar-se, rastejar ou rolar, 

pendurar-se. A Educação Física deve proporcionar a maior quantidade de experiências 

possíveis de movimento, permitindo ainda que esses movimentos possam ser reinventados 

pelos alunos (MOURA, et. al., 2018). 

A pista foi montada num espaço de areia que temos na escola de forma a aproximar o 

máximo possível dos terrenos geralmente utilizados nesta modalidade. Iniciamos a atividade 

com os alunos em fila e sendo liberados um a um para percorrerem a pista, mais uma vez 

alertados de que deveriam seguir no ritmo próprio e observar a segurança nos obstáculos para 

não se machucarem.  

Os alunos foram passando e retornando para a fila para outras passagens. No obstáculo 

da lona, tivemos alguns escorregões que geraram pequenas quedas sem maiores problemas, 

mesmo assim, modifiquei a forma de passar também em função dos alunos estarem ainda 

“pouco” sujos, eles deveriam passar a lona rolando, e para minha surpresa eles festejaram 

bastante a mudança, muitos não queriam mais sair da lona, rolando de um lado para outro.  
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Imagens 106 e 107 – Obstáculos com água da pista. 

     

 

 

Fonte: arquivo da autora. 

 

Durante a atividade, uma das alunas que não havia trazido roupa ficou na mangueira, 

a outra mesmo dizendo que ajudaria ficou sentada observando os colegas e me pareceu bem 

chateada por não poder estar participando, já que é sempre muito ativa. Conversei com ela e 

propus que ela trouxesse a roupa na semana seguinte, momento em que eu estaria realizando a 

atividade com a outra turma de 5º ano da escola, dei também a mesma orientação para a outra 

aluna que estava ajudando.  

No decorrer da aula, as duas alunas que disseram que não iriam fazer a corrida mesmo 

tendo trazido a roupa terminaram fascinadas com a dinâmica e a alegria dos colegas e só percebi 

bem depois que elas já estavam todas sujas no meio deles.  
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Imagens 108, 109, 110 e 111 – Alunos na corrida de obstáculos. 

   

 

  

Fonte: arquivo da autora. 

 

 Desde o início, quando comecei a falar sobre as corridas de obstáculos e com os vídeos 

assistidos, deixei em evidência que era uma modalidade onde a lama era parte inerente. Os 

alunos abraçaram nossa corrida e terminaram cheios de areia e lama por todos os lados, o que 

me deixou satisfeita em ver que eles não tiveram receio ou resistência e se disponibilizaram a 

experimentar de forma real a atividade, sem burlar os obstáculos (como havia acontecido com 

alguns na aula anterior) e por vezes se demorando além da conta em alguns.  
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Imagens 112, 113, 114 e 115 – Alunos na corrida de obstáculos. 

 

 

 
 

Fonte: arquivo da autora. 

 

Imagem 116 – QR Code – Vídeo da corrida de obstáculos com os alunos. 

 

Fonte: arquivo da autora. 
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Finalizamos a aula com um registro final com todos os alunos (imagem 115), agradeci 

a participação de todos e, em seguida, os orientei quanto ao banho nos banheiros da escola para 

que eles retornassem à sala de aula.  

 Vale aqui o registro das dificuldades encontradas para que os alunos pudessem retornar 

limpos à sala. Apenas um dos banheiros estava com o chuveiro funcionando (o pessoal da 

limpeza havia me informado que dois banheiros tinham chuveiros), apesar disso, encaminhei 

primeiramente as meninas para retirarem a lama e trocarem de roupa, os meninos ficaram 

utilizando a mangueira para retirar o excesso de areia enquanto aguardavam as meninas 

terminarem. O que me gerou uma certa aflição em virtude do tempo que levariam, porém, para 

minha surpresa, as meninas foram bem rápidas, entrando logo em seguida os meninos para se 

limparem. Após finalizarmos a atividade e mesmo com todas as orientações iniciais, o 

deslocamento dos alunos pela escola resultou em corredores cheios de areia, a sala de aula 

também tinha bastante areia, solicitei a ajuda de alguns alunos para varrerem as salas e os 

corredores, o que de pronto foi realizado por eles.  

 Fechar as PCA com a corrida de obstáculos demandou tempo de planejamento para 

organizar os obstáculos de forma a gerarem expectativa e motivação nos alunos, muita 

disposição física da professora para montar e logo em seguida desmontar a atividade, 

colaboração e compreensão dos gestores e pessoal da limpeza com a quantidade de areia que 

ficou pelos corredores e banheiros e cobranças dos demais alunos da escola, que acompanharam 

das demais salas de aulas toda a movimentação na escola, em quererem saber quando eu faria 

a atividade com eles. Contudo, foi uma experiência de muitas alegrias e entusiasmo dos alunos 

que a vivenciaram, o incremento da água tornou ainda mais lúdica a proposta da atividade. Se 

tivéssemos mais pontos de acesso e torneiras na escola, teria sido ainda melhor, bem como uma 

piscina um pouco maior. Mesmo assim, foi possível realizar a atividade com poucos recursos e 

aproveitando materiais já presentes na escola como as carteiras e mesas, sendo acrescidas 

apenas de uma lona, uma mangueira de irrigação e uma piscina infantil. O fechamento da 

intervenção certamente foi marcante tanto para os alunos quanto para a docente, transformou-

se numa pequena culminância de todos os saberes vividos, sentidos, experimentados, debatidos, 

refletidos e assimilados ao longo de dois bimestres de aulas.  

 

Compreender o contexto das diversas práticas de aventura: história, locais de 

práticas, equipamentos, técnicas, comportamentos, hábitos, costumes, 

evolução tecnológica, divulgação, competições, preservação ambiental, entre 

outros aspectos, ajuda o professor a inserir-se nessas culturas. Quando além 

disso o professor de Educação Física pode praticar, experimentar e vivenciar 

a aventura, ele se torna ainda mais próximo e entendedor dos sentimentos, 
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sensações e percepções daqueles que estão envolvidos com a construção 

dessas modalidades esportivas. [...] o importante para o aprendiz é que 

possamos apresentar as diversas práticas de forma segura, com conhecimento 

dos motivos de prática e com metodologias que permitam que todos tenham 

condição de executá-las, mesmo que de forma adaptada para que tomem gosto 

pela aventura e entendam como incorporá-las às suas vidas quando sentirem 

que isso é de seu interesse (Pereira, Wainer e Wainer, 2019, p. 117-118). 

 

 A todo professor caberá sempre a postura de aprendiz. A disposição para estar 

cotidianamente em processo de aprendizagem, seja da profissão, com saberes que se renovam 

a cada momento, seja na vida pessoal, de onde retiramos e depositamos no Ser professor, muitas 

das nossas competências e habilidades em se relacionar com o outro, em perceber as sutilezas 

muitas vezes presentes no cotidiano escolar. É mergulhar nas formas de ensinar e, muito mais 

de aprender, de um aprender que se torna colaborativo, de um ensinar que emerge na e pela 

relação dos saberes. 

 

Quando vivemos a autenticidade exigida pela prática de ensinar-aprender 

participamos de uma experiência total, diretiva, política, ideológica, 

gnosiológica, pedagógica, estética e ética, em que a boniteza deve achar-se de 

mãos dadas com a decência e com a seriedade. (FREIRE, 1996, p. 13-14). 

 

Ao incorporar as PCA às aulas de Educação Física, permitimos aos alunos expandirem 

suas práticas corporais, bem como aquilo que eles percebem como conteúdos inerentes a nossa 

área curricular e, ainda suas percepções da cultura de movimento que, como o próprio nome 

define, está sempre em mobilidade, em fluxo. Acompanhadas por sensações e sentimentos que 

muitas vezes tornam únicas essas práticas, elas trazem consigo um universo de prejulgamentos, 

desconfianças, mas também de entusiasmo, euforia, emoção, êxtase, adrenalina, e, por meio de 

momentos lúdicos, podem encantar alunos e seus professores. 
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4. PARA TODO FIM, UM RECOMEÇO: em busca de 

novas aventuras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Imagens 117, 118, 119 e 120 – Desenhos produzidos pelos alunos. 

 

Navegar e orientar são duas ações 

simultâneas quando se fala de como o ser 

humano aprendeu a se deslocar pelo 

planeta. Munido da intenção e da 

observação da natureza, seguia com suas 

naus pelos mares atrás de alimentos, 

água doce, terras, tesouros e aventuras.  

Pereira e Uribe, 2019, p. 99. 
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 Para todo fim um recomeço...  

  

 Recomeçamos aqui resgatando experiências pessoais e que me permitem, de certa 

forma, delinear uma pequena analogia ao caminho trilhado durante esses dois anos intensos de 

imersão no ensinar e muito mais no aprender: aprender sobre minha prática, sobre ser 

professora, sobre problematizar e contextualizar, sobre as Práticas Corporais de Aventura. Ao 

terminar as provas de trekking, modalidade que me encontro comprometida e encantada há 3 

anos, invariavelmente, vejo-me envolvida por inúmeras sensações: a primeira delas é sempre 

uma mistura do cansaço físico misturado ao êxtase da endorfina que invade o corpo ao cruzar 

a linha de chegada; a satisfação de ter cumprido a meta de finalizar, sem tanta importância para 

colocação, mas de ter chegado com todos os PCs conquistados; o fascínio de vivenciar mais 

uma aventura cercada pela natureza; a alegria de fazer parte de uma equipe em que a experiência 

e a entrega valem mais que o pódio; a expectativa pela próxima corrida, num ambiente que 

sempre se modifica e se renova de uma prova a outra; e a convicção, por último, de que 

experimentar uma PCA envolve o ser em várias sensações, por vezes, difíceis de explicar e de 

serem compreendidas por outros.  

 A fuga do cotidiano, citada entre aqueles que se aventuram nos diversos cenários que 

as PCA podem proporcionar, traz a esses indivíduos/aventureiros o sentimento de 

pertencimento, de retorno às raízes, de encontro consigo, de completude, mesmo que seja pelo 

tempo determinado da corrida, pelo intervalo da descida de uma corredeira, pela sensação de 

se chegar ao cume, pelos segundos de um salto ou momento numa descida de rapel; é 

reencontrar o tempero da vida, mesmo que por alguns instantes vividos de plenitude (LE 

BRETON, 2007).  

 Antes de trazer as breves conclusões do estudo desenvolvido, traço aqui essas linhas 

no intuito de permitir a compreensão e suscitar o desejo de que, antes de possibilitar aos alunos 

o mergulho neste novo mundo das Práticas “Cativantes’’ de Aventura, o professor possa ele 

tornar-se próximo da temática ao lançar-se buscando experimentar o vivido e saborear as 

sensações, percepções e sentimentos que emergem em faces dessas vivências, longe daquela 

perspectiva de buscar a excelência nesta ou naquela modalidade, mas para compreender as 

singularidades e subjetividades que envolvem tais práticas e da importância de sua inserção 

para impulsionar a diversidade de práticas corporais nos cenários escolares.  

 Refletir para sistematizar e contextualizar as PCA nos anos iniciais foi, a princípio, 

uma tarefa coletiva na construção dos referenciais de Educação Física no município de Natal, 
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e que acreditávamos se tornar algo mais solitário e individual no momento da nossa 

problematização e intervenção durante o mestrado no contexto escolar. Porém, da mesma forma 

que o iniciante em qualquer que seja a modalidade de aventura, sempre terá alguém disposto a 

ajudar, a ensinar as primeiras manobras, a apontar os primeiros caminhos na corrida de aventura 

ou no trekking, de indicar como realizar a leitura de um mapa, de te incentivar a experimentar, 

de emprestar os equipamentos necessários, de te levar ao lugar da aventura; a experiência 

pedagógica nunca é solitária, com as PCA acreditamos que muito dificilmente isso irá 

acontecer. É espaço para troca de experiências e conhecimentos, ampliação e fortalecimento 

dos relacionamentos interpessoais e profissionais.  

 Realizamos nossa organização e planejamento a partir das orientações curriculares 

construídas num coletivo de professores, que vislumbrou possibilidades pedagógicas para 

serem aplicadas de 4º ao 9º ano do Ensino Fundamental (especificamente nas PCA). Para 

Zimmermann: “Mesmo o conhecimento já disponível não carrega consigo a garantia de sua 

compreensão ou mesmo aplicação [...]. A relação entre noções previamente constituídas e nosso 

potencial de ação precisa ser elaborada (2015, p. 28-29). Assim, estabelecemos nosso “saber 

fazer” pela ação, buscando aproximar os conteúdos antes presumidos em possibilidades 

concretas de aprendizagens. 

 Ao ponderarmos a sistematização das modalidades de PCA entre os anos de ensino (4º 

e 5º ano), foco do nosso objetivo, adotamos aquelas sugeridas pelo referencial municipal do 

Natal – ARVORISMO, CORRIDA DE ORIENTAÇÃO, CORRIDA DE OBSTÁCULO e 

ESCALADA; a fim de inicialmente promover uma efetivação da práxis que o documento 

aponta para a realidade escolar e de também identificar se as perspectivas ali postas, de fato, 

são cabíveis de serem colocadas em prática, gerando aprendizagens e construção de saberes.  

 Além das perspectivas e concepções mais formais, nosso olhar sempre esteve voltado 

e atento à ludicidade, se provocada, pode e deve emergir dessas modalidades e nos impulsionou 

a acreditar em tal escolha para a construção do planejamento, que trilhou uma tematização e 

contextualização a partir dos conhecimentos prévios dos alunos, das estruturas presentes e 

oportunizadas pelo espaço escolar, da adaptação e criatividade para uso e confecção de 

materiais e equipamentos, do reconhecimento e reflexão dos riscos envolvidos e eminentes em 

tais práticas, de como gerenciá-los no espaço das nossas aulas, da identificação das 

características que fazem das práticas corporais modalidades de aventura e da concepção de 

diferentes estratégias que permitissem a superação de obstáculos de forma individual e coletiva.  
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 É fato que os alunos já chegam à escola detentores de uma diversidade de saberes 

corporais, porém, com as PCA, esses saberes muitas vezes se restringem à visualização de uma 

ou outra modalidade pela TV ou internet, e do conhecimento daquelas modalidades que são 

mais populares como a prática do skate, da bike ou ainda alguma ligação com as PCA a partir 

dos grupos de escotismo ou pré-militares. Com isso, a implementação da temática nas aulas de 

Educação Física permitiu aos alunos uma equidade na experimentação, por estarem 

desbravando juntos um novo território, de novos usos do corpo, de novos espaços de aulas. E 

assim, as aulas que a princípio foram vistas com algum receio por este ou aquele aluno(a), logo 

se tornaram um lugar “seguro” a todos. Os “erros”, escorregadas, tropeços e deslizes (parte 

inerente de qualquer aprendizagem) se estabeleceram como parte do processo e passaram a ser 

visto sem recriminações, também na ótica dos alunos, já que não há aqueles que já dominam a 

modalidade que é novidade para todos, e, por muitas vezes, esses momentos de “deslizes” foram 

motivos de muitas risadas e descontração para todos durante as atividades. 

 Antes da docente optar em seguir pelo caminho dessas modalidades desenvolvidas 

com as turmas de 4º ou 5º ano, a análise dos espaços e estruturas da escola se fez prioritária, a 

fim de perceberem possibilidades e limitações que se encontram presentes e necessitam ser 

reconhecidas nas estratégias estipuladas para as aulas. É essencial ampliar esse olhar 

assegurando novos usos dos cenários escolares, o que, de acordo com Pereira (2016), deve ser 

realizado com o intuito de que o professor possa vislumbrar em escadas, muros, árvores, 

corrimões, rampas, paredes, alambrados e postes, ambientes pedagógicos, locais onde saberes 

e aprendizagens se desenvolvem por meio das experiências e das relações que se estabelecem 

com eles.  

 Nem sempre essa mudança de percepção é algo fácil, diante das fragilidades, 

inseguranças ou limitações de muitos professores, devido à falta de formação específica nas 

PCA, seja na formação inicial ou mesmo na continuada, mas se torna necessária diante da 

diversidade de possibilidades que as PCA trazem consigo.  

 Tornam-se oportunidades também, para refletir juntos aos alunos, a preservação 

ambiental, iniciando pela ótica micro, a escola, e a partir daí ampliar esta compreensão para os 

espaços das vivências no bairro, na natureza e de cuidado com o planeta.  

 Embalados por esse novo olhar, coube a nós a busca sempre criativa por adaptar 

espaços e materiais para a realização das aulas. A formação de parcerias com outros colegas 

professores é algo que permite o enriquecimento das experiências com o compartilhamento de 

materiais, equipamentos específicos e de saberes, em aulas que podem contar com a presença 
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de convidados. Ao longo de dois bimestres, nossas aulas se concentraram no uso dos espaços, 

quase sempre, externos à quadra, contando como pontos de apoio: as árvores, alambrados, 

portões, espaços de areia; e, como material pedagógico, cordas, pneus, escadas, cones, 

barbantes, elástico, o material didático produzido para as aulas e, por fim, com a rede de pneus, 

balanços e escadas de cordas confeccionados. A estratégia de pleitear aulas de campo para as 

turmas permite ao aluno a aproximação com os cenários reais das PCA na natureza e possibilita 

refletir a preservação não apenas dos locais das práticas, ampliando esta percepção para as 

cidades, regiões e mundo. Diante da impossibilidade destas, é possível que o professor busque 

possibilidades e aproximações com as PCA no entorno da escola ou no próprio bairro.  

 É possível pensar as PCA nos diversos espaços escolares, partindo da mudança de 

perspectiva, que tem o docente, para o seu local de prática pedagógica e, a partir daí, se permitir 

também estabelecer uma outra relação com os materiais pedagógicos utilizados nas aulas.  

Da reflexão de nosso local de aulas, dos alunos e da escola como um todo, trazemos 

como produto final da nossa dissertação, a produção de um pequeno livreto, onde é possível 

vislumbrar uma sequência didática e suas abordagens metodológicas de como desenvolver as 

PCA nos anos iniciais a partir das modalidades de arvorismo, escalada, corrida de orientação e 

corrida de obstáculos, de forma a aproximar a realidade das escolas, e aqui ressaltamos os 

cenários de escolas públicas, das modalidades de PCA. Esperamos que seja esta, também, uma 

fonte de planejamento e ampliação da perspectiva pedagógica dos docentes, de forma a 

contribuir na implementação desta cultura de movimento, por aqueles professores que se 

mostram de uma forma ou de outra resistentes ao temática, seja por acharem que não possuem 

a formação para tal, seja pelas resistências que envolvem o desenvolvimento de algumas 

temáticas na escola. Que estes também possam ser cativados pelas possibilidades e 

encantamentos vividos por esta docente, no processo de intervenção junto aos alunos. 

 Ressaltamos que no decorrer das aulas, os alunos tornaram-se capazes de identificar 

alguns riscos presentes nos momentos de experimentações, habilidades propostas no currículo 

municipal (observando as estruturas de portões e muros, as amarrações das cordas, os 

obstáculos e desníveis presentes no terreno da escola...), bem como as características da 

imprevisibilidade, da vertigem, do perigo iminente em algumas situações, do desconhecido em 

novas atividades e, uma das características que julgo mais significativa e singular nas PCA, a 

superação de desafios, estampado no olhar dos alunos em diversas cenas de aula. Essa 

característica logicamente se faz presente em outras temáticas abordadas pela Educação Física 

escolar, mas, nas PCA, ela vem intimamente ligada ao enfrentamento do medo e da incerteza 
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que alguns momentos propiciam (na coragem de simplesmente dar o próximo passo à frente 

numa travessia de cordas, na obstinação de vencer o medo de altura e subir até o último degrau 

da escada, na determinação de permanecer por mais tempo pendurado a uma trave, na 

perseverança de se colocar em movimento como aprendiz das nossas limitações e muito mais 

das possibilidades as quais se permitem e, assim, se descobrem indo além). É desse 

enfrentamento singular, pessoal, intimista e único para cada aluno que presenciamos o emergir 

de uma energia contagiante que faz de tais práticas um diferencial significativo nas 

experiências, memórias corporais e afetivas dos nossos alunos.  

 Diante do vivido, experimentado e refletido em nossa prática pedagógica, reconhecemos 

a proposta das PCA presente nos referenciais municipais do Natal, como plenamente possível de 

execução para turmas de 4º e 5º ano do Ensino Fundamental. As estratégias didáticas lá presentes 

foram em grande parte adotadas pela docente na organização das aulas, mostrando-se coerentes 

com a faixa etária e maturação das turmas, mas deixamos evidenciada a necessidade de 

estabelecermos um universo lúdico como ponte para esses novos saberes. Acreditamos que, 

diante da análise e do reconhecimento do seu espaço de atuação, os professores sejam 

inteiramente capazes de expandir o horizonte das PCA para além daquelas sugeridas no 

documento, não se limitando às opções que lá estão presentes. Partindo do reconhecimento do 

universo das práticas que os alunos trazem consigo e, a partir delas, pode-se apontar caminhos 

para novas aventuras no espaço escolar.  

 Ainda foi possível identificar algumas limitações na realização de algumas atividades, 

entre elas: a necessidades de auxílio durante as aulas para o gerenciamento dos riscos em algumas 

atividades, o que de fato mostrou-se como uma das restrições para a aplicação de algumas 

experimentações na nossa intervenção, isso tornou-se evidente na modalidade de escalada, já que 

em diversos momentos foi necessária a contribuição de um estagiário durante as aulas. A 

necessidade de alguns materiais, muitas vezes, é apontada como um limitante na execução de 

tais práticas, algo que consideramos possível de ser administrado com algumas adaptações 

realizadas pelos docentes ou em parcerias com outros professores.  

 Quanto aos horizontes de possibilidades, percebemos que as PCA, ao final dessa 

caminhada, abrem um leque de diversidade de práticas e movimentos que certamente irão 

construir habilidades e saberes muito além dos muros escolares, acompanhando os alunos nas 

brincadeiras e jogos e, principalmente, em seus momentos de lazer. Possibilita, ainda, integrar a 

família em caminhadas ao ar livre, trilhas, atividades comuns em nossas praias e lagoas, como: 

esquibunda, tirolesas, passeios de caiaque entre outros; contemplando novos horizontes 
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carregados de oportunidades e probabilidades para nós, professores, de sairmos das amarras dos 

conteúdos tradicionais da Educação Física, dos cenários repetitivos de aulas; de criarmos novas 

expectativas para nossos alunos, de apresentarmos um mundo novo para o movimento, com 

práticas que têm em sua energia o poder de cativar, transformar e envolver a todos da escola. 

 Chegar ao desfecho de uma aventura é o objetivo de todo aventureiro, finalizar um 

percurso, uma trilha, uma escalada, um trekking é, antes de tudo, ter a satisfação pessoal de uma 

autorrealização. Traçar as linhas finais de um desafio pessoal e concomitantemente coletivo, 

durante esses 2 anos, nem sempre acontece de forma abrupta com o desejo de pôr o ponto final. 

Esperamos que ele seja apenas um ponto e vírgula para que possamos, ao chegar à reta final desta 

aventura, traçar novos planos e metas, a fim de que as PCA sejam, de fato, adotadas como parte 

integrante da cultura de movimento dos alunos, não apenas em nossa escola, mas que possa ser 

uma realidade encontrada na rede de ensino do Natal, já a partir dos anos iniciais. Há a 

necessidade também de fomento de algumas propostas de construção de equipamentos pelos 

professores para que sejam compartilhadas e implantadas na escola, promovendo novas 

experiências e criando espaços voltados ao desenvolvimento das Práticas Corporais de Aventura.  
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APÊNDICE 1 -Planejamento bimestral dos 4º e 5º anos 

  PLANEJAMENTO BIMESTRAL DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DAS 

PRÁTICAS CORPORAIS DE AVENTURA 

ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PAULO II 

Professora: Cybele Câmara da Silva 

 Área de conhecimento: Educação Física             Ano de escolaridade: 4º e 5º ano      

Aulas semanais: 2/1  

Objetivo Geral: Conhecer, identificar e experimentar por meio dos jogos e atividade lúdicas 

as Práticas Corporais de Aventura urbanas e na natureza que permitam aos estudantes 

superarem obstáculos e desafios de forma individual e coletiva, identificando os elementos 

que caracterizam as PCA. 

Objetivos Específicos:  

• Conhecer as Práticas Corporais de Aventura; 

• Conhecer e identificar os elementos que caracterizam as PCA (imprevisibilidade, perigo, 

desconhecido, vertigem, controle do risco, superação de desafios); 

• Vivenciar jogos e atividades lúdicas que permitam a superação de obstáculos e desafios de 

forma individual e coletiva; 

• Elaborar estratégias individuais e em grupo que os permitam colocar em prática as 

habilidades especificas das PCA de escalada, arvorismo, corrida de orientação e corrida de 

obstáculos; 

• Construir e desenvolver habilidades sociais para organizar o trabalho em equipe durante a 

realização das atividades; 

• Refletir a estrutura da escola e propor a adequação de espaços para a vivência de práticas 

corporais de aventura. 

UNIDADE TEMÁTICA: Práticas Corporais de Aventura 

   3º BIMESTRE 

Objetos de 

Conhecimento 

Habilidades Estratégias Didáticas Avaliação 

4º ANO 

Práticas corporais 

de aventura 

(urbanas e na 

natureza)  

 

Arvorismo 

 

Escalada 

(EF45EF18NAT) 

Experimentar 

práticas corporais de 

aventura urbanas e na 

natureza por meio da 

ludicidade de jogos e 

atividades que visem 

a superação de 

• Levantamento das 

atividades de aventura que 

aos estudantes já 

vivenciaram (andar de 

bicicleta em trilhas, skate, 

skibunda, subir, pendurar-

se e balançar-se em 

árvores, escalar e pular 

muros…) 

• O estudante 

enfrenta com certa 

autonomia 

superando ou 

buscando superar 

os obstáculos e os 

desafios 

proporcionados 

pelas PCA 
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obstáculos e de 

desafios individuais e 

coletivos. 

(EF45EF19NAT) 

Identificar os 

elementos que 

caracterizam as 

práticas corporais de 

aventura 

(imprevisibilidade, 

perigo, 

desconhecido, 

vertigem, controle do 

risco, superação de 

desafios). 

 

 

 

• Mapeamento junto aos 

estudantes de que 

ambientes podem ser 

utilizados na escola para 

alguma prática de 

aventura? Que práticas 

seriam essas? Existe 

algum risco presente? 

• Apresentação por 

meio de vídeos e imagens 

das PCA de escalada e 

arvorismo. 

• Possibilidades de 

situações de escalada a 

partir das vivências das 

crianças e do contexto 

escolar (subir e descer das 

cadeiras, subir e descer das 

mesas, subir até 

determinado nível em 

grades, alambrados, 

diferenciar planos altos e 

baixos, explorar as árvores 

da escola em situações de 

subir e descer, pendurar-se 

(usando braços, braços e 

pernas, braços, pernas e 

tronco), pendurar-se o 

máximo de tempo 

possível, sempre com 

orientação do professor, 

delimitando e explanando 

as situações de segurança e 

risco calculado). 

• Possibilidades de 

situações para o arvorismo 

desafios propostos de: 

passar de um lado a outro 

usando um ponto de apoio 

para equilíbrio (trave, 

mureta baixa, tronco, 

caibro ou poste do vôlei 

apoiado em pneus); 

desafio de cordas, passar 

com duas cordas de apoio 

no pés e uma nas mãos, 

passar com apenas uma 

corda de apoio nos pés, 

explorar diferentes formas 

vivenciadas. 

• Identifica e 

reconhece os 

elementos que 

fazem uma prática 

corporal ser de 

aventura. 

• Identifica 

alguns riscos e a 

importância da 

segurança 

presentes nas 

PCA. 
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de passar pela corda, falsa 

baiana, iniciar com alturas 

menores e ir aumentando o 

desafio). 

• Realização de 

uma pequena oficina com 

os nós básicos ´para 

amarração. Reutilizar 

cordas usadas ou que estão 

sem uso. Iniciar pelos nós 

mais simples e avançar 

para os de média 

complexidade. Analisar 

entre os estudantes, 

aqueles que fazem parte 

de grupos de escoteiros ou 

bombeiros mirins (se 

conhecem algum nó que 

possam ensinar aos 

colegas). Fazer as 

amarrações livre e depois 

em árvores ou outros 

pontos de apoio. 

• Readequação dos 

espaços escolares para 

proposições de estruturas 

que possibilitem a 

vivência da escalada; 

5º ANO 

Práticas corporais 

de aventura 

(urbanas e na 

natureza)  

 

Corrida de 

Orientação  

 

Corrida de 

obstáculos  

 

(EF45EF18NAT) 

Experimentar 

práticas corporais de 

aventura urbanas e na 

natureza por meio da 

ludicidade de jogos e 

atividades que visem 

a superação de 

obstáculos e de 

desafios individuais e 

coletivos. 

(EF45EF19NAT) 

Identificar os 

elementos que 

caracterizam as 

práticas corporais de 

• Levantamento das 

atividades de aventura que 

aos estudantes já 

vivenciaram (andar de 

bicicleta em trilhas, skate, 

skibunda, subir, pendurar-

se e balançar-se em 

árvores, escalar e pular 

muros…) 

• Mapeamento junto aos 

estudantes de que 

ambientes podem ser 

utilizados na escola para 

alguma prática de 

aventura? Que práticas 

seriam essas? 

• Apresentação por meio 

de vídeos e imagens das 

PCA de corrida de 

• O estudante 

enfrenta com certa 

autonomia 

superando ou 

buscando superar 

os obstáculos e os 

desafios 

proporcionados 

pelas PCA 

vivenciadas. 

• Identifica e 

reconhece os 

elementos que 

fazem uma prática 

corporal ser de 

aventura. 

• Identifica 

alguns riscos e a 

importância da 
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*Quadro de planejamento adaptado pela autora a partir do Referenciais Curriculares de Educação Física 

do Natal. NATAL, 2020. 

 

 

 

aventura 

(imprevisibilidade, 

perigo, 

desconhecido, 

vertigem, controle do 

risco, superação de 

desafios). 

orientação e corrida de 

obstáculos. 

• Vivências de PCA por 

meio de jogos e 

brincadeiras, de forma a 

explorar de maneira lúdica 

situações de desafios. 

(caça ao tesouro com 

elementos simbólicos e 

imaginários na construção 

da aventura, do mapa, das 

pistas e nomes das 

equipes. 

• Conhecimento dos 

materiais da corrida de 

orientação: mapas, 

bússolas, prismas, 

picotadores - apresentação 

dos objetos reais ou 

através de vídeos e 

imagens.  

• Noções básica de uso 

da bússola, para trabalhar a 

percepção espacial e 

temporal, partindo da 

bússola solar com 

possibilidades de 

interdisciplinaridade com 

a disciplina de geografia. 

• Circuitos/corridas de 

obstáculos que favoreçam 

a ampliação e o 

aperfeiçoamento de 

habilidades básicas como: 

correr, caminhar, saltar, 

equilibrar-se, passar por 

cima, por baixo, noção 

espaço-temporal 

(distâncias mais curtas e 

longas); 

 

segurança 

presentes nas 

PCA. 
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APÊNDICE 2 – Planos de aula na íntegra 

ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PAULO II 

PLANEJAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA – 3º bimestre 2019 - 4º ano 

Componente Curricular: Educação Física 

Professora: Cybele Câmara 

Turma: 4º ano A/C Total de alunos: 33 Aula 1: 120 minutos 

Unidade temática: Práticas Corporais de Aventura 

Habilidade: 

(EF45EF18NAT) Experimentar práticas corporais de aventura urbanas e na natureza 

por meio da ludicidade de jogos e atividades que visem a superação de obstáculos e de 

desafios individuais e coletivos. 

(EF45EF19NAT) Identificar os elementos que caracterizam as práticas corporais de 

aventura (imprevisibilidade, perigo, desconhecido, vertigem, controle do risco, 

superação de desafios). 

Objeto de conhecimento: Escalada / Arvorismo 

Objetivos:  

• Apresentação das atividades do bimestre e projeto de intervenção por meio das 

Práticas Corporais de aventura (escalada e arvorismo); 

• Regatar os conhecimentos prévios dos alunos sobre as PCA com uma lista de 

atividades que eles conhecem; 

• Vivenciar Jogos e atividade lúdicas que trabalham habilidades de subir e descer. 

Estratégias Didáticas:  

1º momento 

• Conversa inicial – apresentação das PCA; 

• Levantamento das atividades de aventura que os estudantes já vivenciaram (andar 

de bicicleta em trilhas, skate, skibunda, subir, pendurar-se e balançar-se em árvores, 

escalar e pular muros…). 

• Vídeo introdutório sobre as PCA; 

• Registro das PCA conhecidas na aula e durante a discussão por meio de uma ficha 

individual. 

2º momento 

• Possibilidades de situações de escalada a partir das vivências das crianças e do 

contexto escolar – momento “o chão é lava!” (subir e descer das cadeiras, subir e descer 

das mesas, trocar de posições e planos), “cada macaco pendurado” - subir até 

determinado nível em grades, alambrados, diferenciar planos médios e baixos; 

• Escalar estruturas presentes na escola como muros e escadas; 

• Utilizar a escada nas arvores para escaladas horizontais com desafios de descida 

pelos galhos. Manutenção da suspensão nos galhos das árvores. 

Momento avaliativo: 

• O processo avaliativo acontecerá de forma contínua durante todo o bimestre. 

• Os alunos demonstraram conhecer alguma atividade que apresente características de 

PCA. 

• Os alunos se propuseram a realizar as atividades propostas na aula; 

• Registro em ficha dos conhecimentos prévios das PCA. 

• Apresentaram alguma dificuldade durante a realização das atividades. 

Componente Curricular: Educação Física 

Professora: Cybele Câmara 

Turma: 4º ano A Total de alunos: 33 Aula 2: 120 minutos 
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Unidade temática: Práticas Corporais de Aventura 

Habilidade: 

(EF45EF18NAT) Experimentar práticas corporais de aventura urbanas e na natureza 

por meio da ludicidade de jogos e atividades que visem a superação de obstáculos e de 

desafios individuais e coletivos. 

(EF45EF19NAT) Identificar os elementos que caracterizam as práticas corporais de 

aventura (imprevisibilidade, perigo, desconhecido, vertigem, controle do risco, 

superação de desafios). 

Objeto de conhecimento: Escalada 

Objetivos:  

• Conhecer elementos básicos da escala por meio de apreciação inicial de vídeos; 

• Mapear os locais possíveis para praticar escalada no ambiente escolar, identificando 

as possíveis situações de riscos presentes; 

• Diferenciar nos locais os planos altos, médio e baixo; 

• Explorar situações de escalada em travessia. 

Estratégias Didáticas:  

1º momento 

• Conversa inicial sobre a temática da escalada revisitando situações desde o 

nascimento; 

• Apreciação de vídeos sobre a prática da escalada; 

• Mapeamento dos locais possíveis na escola para a vivência da escalada; 

• Caminhada pelas áreas externas a sala de aula para registro e reflexão dos locais e 

possibilidades de riscos. 

2º momento 

• Explorar e vivenciar situações de escalada em travessia horizontal (“transpor a ponte 

sobre o rio” - alambrado e portão), a princípio livremente e depois com desafios entre 

equipes por meio do jogo jô quei pô; 

• Explorar situações de sustentação utilizando braços e pernas – “Quem demora mais 

a soltar?” (árvores e trave da quadra).  

Momento avaliativo: 

• Reflexão sobre os espaços possíveis apontados pelos alunos para práticas de aventura 

na escola; 

• Registro por meio de desenho e pintura (escolha de um local em que percebo que é 

possível desenvolver a escalada, listagem de riscos possíveis). 
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Componente Curricular: Educação Física 

Professora: Cybele Câmara 

Turma: 4º ano A Total de alunos: 33 Aula 3: 120 minutos 

Unidade temática: Práticas Corporais de Aventura 

Habilidade: 

(EF45EF18NAT) Experimentar práticas corporais de aventura urbanas e na natureza 

por meio da ludicidade de jogos e atividades que visem a superação de obstáculos e de 

desafios individuais e coletivos. 

(EF45EF19NAT) Identificar os elementos que caracterizam as práticas corporais de 

aventura (imprevisibilidade, perigo, desconhecido, vertigem, controle do risco, 

superação de desafios). 

Objeto de conhecimento: Escalada 

Objetivos:  

• Conhecer por meio de imagens e objetos reais, os materiais e equipamentos utilizados 

em situações de escalada para segurança e prevenção de acidentes; 

• Vivenciar por meio de jogos e brincadeiras escaladas no plano horizontal; 

Estratégias Didáticas:  

1º momento 

• Conversa inicial sobre segurança e gerenciamento de riscos na escalada; 

• Apreciação de imagens e equipamentos de segurança utilizados na escalada 

(capacete, corda dinâmica, sapatinha, freios, mosquetões, magnésio); 

• Atividade impressa de fixação dos equipamentos e sua importância; 

2º momento 

• Movimentação – “Como caminham e se deslocam os macacos?” em quadra para 

desenvolver o uso dos 4 apoios para simulação de escalada; 

• Escalando a trilha – percorrer o traçado de agarras marcados com giz no chão, utilizar 

os 4 apoios, deslocar apenas um membro por vez do chão, possibilitar variações com 

desafios. 

• Desafio dos alunos - Ampliar a distância entre as agarras (marcações no chão) do 

percurso, permitir que os alunos criem situações e vias; 

• Subir a montanha – desenhar com uso do giz e ajuda dos alunos uma silhueta de 

montanha e suas agarras. Escalar usando os movimentos característicos da base até o 

topo. 

Momento avaliativo: 

• Os alunos identificam os materiais de segurança e a importância do seu uso durante 

a atividade proposta em sala e entendem sua necessidade na vivência da quadra; 

• Apresentam movimentação corporal similar a escalada nas atividades realizadas; 

• Traçam estratégias para percorrer o melhor caminho na trilha proposta, bem como 

possibilidades de variações. 
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Componente Curricular: Educação Física 

Professora: Cybele Câmara 

Turma: 4º ano A Total de alunos: 33 Aula 4: 120 minutos 

Unidade temática: Práticas Corporais de Aventura 

Habilidade: 

(EF45EF18NAT) Experimentar práticas corporais de aventura urbanas e na natureza 

por meio da ludicidade de jogos e atividades que visem a superação de obstáculos e de 

desafios individuais e coletivos. 

(EF45EF19NAT) Identificar os elementos que caracterizam as práticas corporais de 

aventura (imprevisibilidade, perigo, desconhecido, vertigem, controle do risco, 

superação de desafios). 

Objeto de conhecimento: Escalada 

Objetivos:  

• Conhecer os tipos de escalada e a escalada indoor (jogos olímpicos); 

• Vivenciar situações de escalada vertical em pequenas e médias alturas; 

• Conhecer e refletir os procedimentos de segurança individual e coletiva. 

Estratégias Didáticas:  

1º momento 

• Conversa inicial introdutória sobre a escalada e sua inserção como modalidade 

olímpica; 

• Registro e reprodução do símbolo olímpico da modalidade; 

• Apreciação de vídeos e imagens que apresentam os tipos de escalada; 

• Atividade de fixação - impressa com a representação das imagens que representa cada 

tipo de escalada nomear e pintar; 

2º momento 

• “Todo mundo já subiu numa árvore ou num muro?” - experimentar situações de 

escalada vertical partindo das experiências prévias dos alunos (subir e descer de 

escadas, subir e transpor muros, subir e descer de árvores de porte médio), 

• Chão é lava entre as árvores – buscar possibilidades de pendurar-se na indicação de 

que o chão é lava, podendo utilizar as arvores, alambrados e portões; 

• Pêndulo na árvore – experimentar a sensação do pêndulo com uso de uma corda 

amarrada a árvore de maior porte da escola. 

Momento avaliativo: 

• Os alunos reconhecem e diferenciam os diversos tipos de escaladas? 

• Superam obstáculos e seus medos dentro das limitações de cada um? 

Algumas atividades foram modificadas em função das obras de reforma da escola. Sendo assim, 

seguiram a seguinte ordem: atividade equilíbrio na quadra com os alunos tendo que atravessar 

a quadra e se equilibrarem enquanto grupo, numa pequena mureta da quadra; o chão é lava entre 

as arvores, travessia no portão (vários desafios foram lançados aos alunos), e pêndulo com corda 

na árvore. 
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Componente Curricular: Educação Física 

Professora: Cybele Câmara 

Turma: 4º ano A Total de alunos: 33 Aula 5: 60 minutos 

Unidade temática: Práticas Corporais de Aventura 

Habilidade: 

(EF45EF18NAT) Experimentar práticas corporais de aventura urbanas e na natureza 

por meio da ludicidade de jogos e atividades que visem a superação de obstáculos e de 

desafios individuais e coletivos. 

(EF45EF19NAT) Identificar os elementos que caracterizam as práticas corporais de 

aventura (imprevisibilidade, perigo, desconhecido, vertigem, controle do risco, 

superação de desafios). 

Objeto de conhecimento: Escalada 

Objetivos:  

•  Apresentar a construção da rede de pneus para escalada e da escada de cordas e 

madeira que contará com a participação dos alunos e a parceria com pais e 

colaboradores na aquisição de pneus de moto usados e madeiras, bem como na sua 

confecção e execução no espaço escolar; 

• Reconhecer os procedimentos de segurança individual e coletiva. 

• Identificar as aprendizagens da prática da escalada. 

Estratégias Didáticas:  

1º momento 

•  Conversa inicial sobre o projeto da rede de pneus e escada de cordas; 

• Apresentar a execução dos projetos através de imagens e vídeos; 

• Caça-palavras com as aprendizagens da escalada. Encontrar e colorir.  

 

Momento avaliativo: 

• Identificam os conhecimentos produzidos ao longo das aulas? 

• Apresentam elementos, características e fundamentos pertencentes a prática da 

escalada?  
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Componente Curricular: Educação Física 

Professora: Cybele Câmara 

Turma: 4º ano A Total de alunos: 33 Aula 6: 120 minutos 

Unidade temática: Práticas Corporais de Aventura 

Habilidade: 

(EF45EF18NAT) Experimentar práticas corporais de aventura urbanas e na natureza 

por meio da ludicidade de jogos e atividades que visem a superação de obstáculos e de 

desafios individuais e coletivos. 

(EF45EF19NAT) Identificar os elementos que caracterizam as práticas corporais de 

aventura (imprevisibilidade, perigo, desconhecido, vertigem, controle do risco, 

superação de desafios). 

Objeto de conhecimento: Escalada 

Objetivos:  

•  Construção de equipamentos de escalada: rede de pneus, escada de cordas e madeira, 

balanços com pneus; 

• Identificar os melhores espaços para instalação dos equipamentos; 

• Instalar e testar a segurança dos equipamentos. 

Estratégias Didáticas:  

1º momento 

• Separação dos materiais para construção dos equipamentos: pneus, cordas, trena, 

cabos de enxada (cortados com 45 com de comprimento e furados). 

• Montagem da rede de pneus e escadas com auxílio de alunos, funcionários e 

voluntários. 

2º momento 

• Instalação e experimentação para testar a segurança dos equipamentos que ficarão 

fixos na escola;  

• Instalação de equipamentos temporários (falsa baiana, teia de aranha com elásticos) 

que serão utilizados na Mostra Literária da escola, no espaço destinado a aventura. 

• Organização da exposição dos equipamentos utilizados nas aulas do bimestre 

(cadeirinhas, mosquetões, freios, cordas). 

Momento avaliativo: 

• Os alunos aplicaram as habilidades de amarração na confecção da rede e escadas? 

• Se preocupam com a segurança na construção dos equipamentos? 

• Foi possível construir e instalar todos os equipamento? 
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Componente Curricular: Educação Física 

Professora: Cybele Câmara 

Turma: 4º ano A Total de alunos: 33 Aula 7: 120 minutos 

Unidade temática: Práticas Corporais de Aventura 

Habilidade: 

(EF45EF18NAT) Experimentar práticas corporais de aventura urbanas e na natureza 

por meio da ludicidade de jogos e atividades que visem a superação de obstáculos e de 

desafios individuais e coletivos. 

(EF45EF19NAT) Identificar os elementos que caracterizam as práticas corporais de 

aventura (imprevisibilidade, perigo, desconhecido, vertigem, controle do risco, 

superação de desafios). 

Objeto de conhecimento: Escalada 

Objetivos:  

• Apresentar a comunidade por meio do espaço de aventura na Mostra Literária os 

conhecimentos produzidos ao longo do bimestre; 

• Organização dos espaços de aventura entre as árvores e exposição de equipamentos 

e fotos na sala; 

• Monitoria dos alunos junto aos equipamentos de escalada no espaço de aventuras. 

 

Estratégias Didáticas:  

• Organização e distribuição dos alunos para monitoria nos equipamentos de escalada; 

• Orientações quanto as questões de segurança, carga e riscos envolvidas em cada um 

dos equipamentos; 

• Rodízio dos alunos monitores nos equipamentos; 

• Organização das filas para experimentação. 

Momento avaliativo: 

• Os alunos demonstraram conhecer os procedimentos de segurança dos equipamentos 

de escalada? 

• Observaram a segurança dos participantes e a própria segurança durante a monitoria? 

• Atuaram organizando e encaminhando a experimentação dos alunos que visitaram os 

equipamentos? 
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Componente Curricular: Educação Física 

Professora: Cybele Câmara 

Turma: 4º ano A Total de alunos: 33 Aula 8: 120 minutos 

Unidade temática: Práticas Corporais de Aventura 

Habilidade: 

(EF45EF18NAT) Experimentar práticas corporais de aventura urbanas e na natureza 

por meio da ludicidade de jogos e atividades que visem a superação de obstáculos e de 

desafios individuais e coletivos. 

(EF45EF19NAT) Identificar os elementos que caracterizam as práticas corporais de 

aventura (imprevisibilidade, perigo, desconhecido, vertigem, controle do risco, 

superação de desafios). 

Objeto de conhecimento: Arvorismo 

Objetivos:  

•  Acessar os conhecimentos prévios dos alunos sobre o arvorismo associando as 

algumas atividades bem presentes em nossa cidade e provavelmente já realizada por 

alguns alunos (tirolesa, falsa baiana); 

• Apresentar as origens e os usos da modalidade tanto na ciência como nas práticas de 

lazer; 

• Desenvolver uma oficina de nós básicos de amarração; 

• Pensar, refletir e criar uma pista de arvorismo. 

Estratégias Didáticas:  

1º momento 

• Dialogar com os alunos, acerca dos conhecimentos prévios da prática do arvorismo; 

• Realizar a exposição das origens e formas de usos recentes nas práticas de lazer; 

• Apreciação de vídeos e imagens com a prática do arvorismo; 

• Relacionar as aproximações dos equipamentos de segurança com aqueles usados na 

escalada. 

2º momento 

• Realização da oficina de nós básicos de amarração com apoio de um vídeo de passo 

a passo; 

• Distribuição de cordas de 3mm com um metros de comprimento (5 nós - direto, lais 

de guia, volta do fiel, pescador e corrediço); 

• Realização da oficina acompanhando o vídeo e pausando para dúvidas e explicações 

auxiliares da professora; 

• Realização de duas ou três vezes para cada nó, para promover uma melhor fixação da 

habilidade; 

• Atividade de registro – imagem com um bosque de arvores onde deve ser desenhada 

e colorida uma pista de arvorismo; 

Momento avaliativo: 

• Os alunos compreendem por que motivos surge a prática do arvorismo?  

• Conseguiram realizar todos os nós propostos na oficina? 

• Que nós apresentaram maior dificuldade? 

• Demonstraram cooperação para ajudar uns aos outros durante a oficina? 
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Componente Curricular: Educação Física 

Professora: Cybele Câmara 

Turma: 4º ano A Total de alunos: 33 Aula 9: 120 minutos 

Unidade temática: Práticas Corporais de Aventura 

Habilidade: 

(EF45EF18NAT) Experimentar práticas corporais de aventura urbanas e na natureza 

por meio da ludicidade de jogos e atividades que visem a superação de obstáculos e de 

desafios individuais e coletivos. 

(EF45EF19NAT) Identificar os elementos que caracterizam as práticas corporais de 

aventura (imprevisibilidade, perigo, desconhecido, vertigem, controle do risco, 

superação de desafios). 

Objeto de conhecimento: Arvorismo 

Objetivos:  

•  Retomar e continuar a oficina de nós de amarração, para fixação; 

• Apresentação do nó oito simples e oito duplo; 

• Desenvolver a parceria cooperativa entre os alunos na aprendizagem. 

Estratégias Didáticas:  

1º momento 

• Recolher a atividade de registro da aula passada; 

• Retomar os tipos de nós aprendidos no momento anterior, sem o auxílio do vídeo; 

• Distribuição das cordas aos alunos; 

• Refazer alguns dos nós anteriores; 

2º momento 

•  Explicação sobre o nó oito e seus usos; 

• Passo a passo do nó oito simples e nós oito duplo 

• Refazer os nós algumas vezes com os alunos atuando em duplas ou trios, para que 

um possa cooperar ajudando aquele que tiver alguma dificuldade; 

Momento avaliativo: 

• Os alunos relembraram os nomes e conseguiram realizar os nós do momento anterior? 

• Demonstraram habilidade para realizar os dois nós proposto para a aula? 

• Atuaram de forma cooperativa durante a aprendizagem? 
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Componente Curricular: Educação Física 

Professora: Cybele Câmara 

Turma: 4º ano A Total de alunos: 33 Aula 10: 120 minutos 

Unidade temática: Práticas Corporais de Aventura 

Habilidade: 

(EF45EF18NAT) Experimentar práticas corporais de aventura urbanas e na natureza 

por meio da ludicidade de jogos e atividades que visem a superação de obstáculos e de 

desafios individuais e coletivos. 

(EF45EF19NAT) Identificar os elementos que caracterizam as práticas corporais de 

aventura (imprevisibilidade, perigo, desconhecido, vertigem, controle do risco, 

superação de desafios). 

Objeto de conhecimento: Arvorismo 

Objetivos:  

• Retomada dos conhecimentos adquiridos e experimentados durante os 10 encontros 

de aulas;  

• Vivenciar a pista de arvorismo montada no espaço escolar; 

•  Refletir e colocar em prática os procedimentos de segurança durante a atividade; 

• Identificar a falsa baiana e o comando craw numa pista de arvorismo, bem como as 

técnicas utilizadas para a passagem; 

• Desenvolver estratégias corporais individuais para transpor as cordas. 

Estratégias Didáticas:  

1º momento 

•  Reflexão em sala sobre todos os conhecimentos e vivencias realizadas durante as 10 

aulas dedicadas às PCA; 

• Exposição e explicação sobre a vivência na pista de cordas; 

• Questionar o conhecimento que os alunos têm sobre a falsa baiana e comando craw.  

• Explicar as amarrações e posicionamento das cordas e as técnicas de passagem. 

2º momento 

• Experimentar a passagem pelos comandos craw e falsa baiana; 

• Solicitar que os alunos utilizem a técnica de passagem do comando craw, apoiando o 

peito na corda, uma das pernas flexionadas sobre a corda e a outra esticada para 

estabilização, uso de braços e perna para mover-se a frente. Falsa baiana, ultrapassar 

a corda com o apoio das mãos na corda superior e descolar os pés transversais a corda 

para maior estabilidade e segurança.  

• Permitir que os alunos explorem outras formas de passar pela corda, sempre atentos 

a segurança.  

Momento avaliativo: 

• Os alunos identificam verbalmente e demonstram corporalmente os conhecimentos 

adquiridos ao longo das aulas? 

• Identificam nas amarrações o comando craw e falsa baiana?  

• Ultrapassa o obstáculo utilizando as técnicas repassadas? 

• Desenvolve outras estratégias corporais para passar pela corda? 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

138 
 

ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PAULO II 

PLANEJAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA – 3º bimestre 2019 - 5º ano 

Componente Curricular: Educação Física 

Professora: Cybele Câmara 

Turma: 5º ano A/B Total de alunos: 33 Aula 1: 60 minutos 

Unidade temática: Práticas Corporais de Aventura 

Habilidade: 

(EF45EF18NAT) Experimentar práticas corporais de aventura urbanas e na natureza 

por meio da ludicidade de jogos e atividades que visem a superação de obstáculos e de 

desafios individuais e coletivos. 

(EF45EF19NAT) Identificar os elementos que caracterizam as práticas corporais de 

aventura (imprevisibilidade, perigo, desconhecido, vertigem, controle do risco, 

superação de desafios). 

Objeto de conhecimento: Corrida de Orientação / Corrida de Obstáculos 

Objetivos:  

•  Apresentação das atividades do bimestre e projeto de intervenção por meio das 

Práticas Corporais de aventura (corrida de orientação e corrida de obstáculos); 

• Regatar os conhecimentos prévios dos alunos sobre as PCA com uma lista de 

atividades que eles conhecem; 

• Vivenciar jogos e atividade lúdicas que trabalham habilidades de deslocamento e 

reconhecimento do espaço, agindo de forma cooperativa e presando pela segurança e 

bem-estar individual e dos colegas. 

Estratégias Didáticas:  

1º momento 

•  Conversa inicial – apresentação das PCA e vídeo introdutório sobre as PCA e a 

corrida de orientação; 

• Levantamento das atividades de aventura que aos estudantes já vivenciaram (andar 

de bicicleta em trilhas, skate, skibunda, subir, pendurar-se e balançar-se em árvores, 

escalar e pular muros…). 

2º momento 

• “Trilha cooperativa” – duplas, um aluno vendado (orientar quanto aos cuidados com 

a segurança e integridade do colega vendado), percorrer o circuito de cones e barbante 

orientado pelo colega que deverá utilizar os comandos de (em frente, direita, esquerda, 

para trás). Ao derrubar dois obstáculos o aluno retorna a fila, inverter os papeis; agir 

em parceria, de forma colaborativa.  

• “Explorando e fotografando” – (orientar quanto aos cuidados com a segurança e 

integridade do colega vendado), guiar o colega de olhos vendados (ele será a câmera) 

a um local de possível aventura – fotografar (a câmera abre os olhos por 30 segundos 

para captar a imagem) – inverter os papeis. Registrar por meio de um desenho a 

fotografia e registrar por escrita: Que possibilidade de aventura você faria ali? 

Momento avaliativo: 

• Os alunos demonstraram conhecer ou já ter vivenciado alguma PCA? 

• Demonstraram cuidado consigo e com os demais, presando pela segurança na 

realização das atividades? 

• Realizaram por meio de desenho o registro solicitado ao final da atividade?  
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Componente Curricular: Educação Física 

Professora: Cybele Câmara 

Turma: 5º ano A/B Total de alunos: 33 Aula 2: 60 minutos 

Unidade temática: Práticas Corporais de Aventura 

Habilidade: 

(EF45EF18NAT) Experimentar práticas corporais de aventura urbanas e na natureza 

por meio da ludicidade de jogos e atividades que visem a superação de obstáculos e de 

desafios individuais e coletivos. 

(EF45EF19NAT) Identificar os elementos que caracterizam as práticas corporais de 

aventura (imprevisibilidade, perigo, desconhecido, vertigem, controle do risco, 

superação de desafios). 

Objeto de conhecimento: Corrida de Orientação 

Objetivos:  

•  Conhecer a corrida de orientação e seus elementos; 

• Desenvolver habilidades de localizar-se e orientar-se no espaço da sala de aula; 

• Reconhecer as regras básicas da modalidade: - passar por todos os pontos de controle; 

na sequência estabelecida; - marcar corretamente o cartão de controle, - preservar a 

natureza. 

Estratégias Didáticas:  

1º momento 

•  Conversa inicial – apresentar a corrida de orientação e seus elementos e materiais da 

corrida de orientação (mapas, bússola, prismas/pontos de controle, picotadores) por 

meio de imagens impressas e elementos reais. 

• Onde eu estou? - orientar-se espacialmente na sala de aula, a partir do croqui 

desenhado no quadro acrescentar sua localização com um círculo e logo ao lado o 

número (1), repetindo o mesmo procedimento acrescentando outros dois colegas da 

sala (2 e 3), acrescentar o ponto de partida (triangulo) e um ponto de chegada (um 

ponto inicial com círculos duplos), traçar a rota; 

2º momento 

• Bora buscar os prismas! - realização de uma pequena pista em duplas com um croqui 

com 5 PC (prismas com códigos numéricos) delimitados na quadra com uso de cones 

e outros objetos. Definição de regras básicas de realizarem a pista juntos e que os PC 

precisam ser marcados na ordem que o croqui estabelece. Orientar-se e localizar-se 

no mapa antes de partir. Utilizar os mesmos PC para todos os grupos, porém com 

sequencias diferentes. 

Momento avaliativo: 

• Compreende minimamente o que é uma corrida de orientação?  

• O aluno foi capaz de se localizar no espaço da sala de aula, registrando no croqui sua 

localização como o ponto 1; 

• Reconhece as regras básicas da modalidade? 
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Componente Curricular: Educação Física 

Professora: Cybele Câmara 

Turma: 5º ano A/B Total de alunos: 33 Aula 3: 60 minutos 

Unidade temática: Práticas Corporais de Aventura 

Habilidade: 

(EF45EF18NAT) Experimentar práticas corporais de aventura urbanas e na natureza 

por meio da ludicidade de jogos e atividades que visem a superação de obstáculos e de 

desafios individuais e coletivos. 

(EF45EF19NAT) Identificar os elementos que caracterizam as práticas corporais de 

aventura (imprevisibilidade, perigo, desconhecido, vertigem, controle do risco, 

superação de desafios). 

Objeto de conhecimento: Corrida de Orientação 

Objetivos:  

•  Conhecer e identificar os pontos cardeais e colaterais; 

• Localizar e identificar os pontos cardeais no croqui apresentado; 

• Traçar seguindo orientação dos pontos cardeais um percurso no croqui. 

Estratégias Didáticas:  

1º momento 

• Conversa inicial sobre como se localizar geograficamente. Questionar se alguém 

conhece os pontos cardeais? Se conhecem a rosa dos ventos. Localizar no quadro os 

pontos com auxílio dos alunos. Os pontos servem para se localizar e chegar a um 

determinado local. É uma forma de navegação muito utilizada por aviões e navios. 

Identificar os pontos do nascer e pôr do sol.  

2º momento 

• Para onde fica o Norte? - atividade onde os alunos deverão identificar na impressão 

(com vários círculos, um triangulo e um círculo duplo) os pontos cardeais nas bordas 

da página, o professor indicará o Norte da atividade, com o auxílio de uma bússola 

em sala, os alunos farão as demais marcações de pontos cardeais e colaterais. 

• Traçando a rota!! - os alunos deverão marcar os percursos em linha reta (uso da régua) 

no desenho partindo do ponto inicial (triangulo) e seguindo as orientações de (norte, 

leste, sul, noroeste, sudeste...) até que cheguem ao ponto final (círculo duplo). O 

professor deverá colocar os comandos no quadro para que os alunos possam 

acompanhar não só pela fala; 

• Partilhando o caminho - os alunos então, trocarão os desenhos e observarão se os 

percursos são iguais? Se apresentam alguma diferença? Refazer em duplas os 

caminhos para conferência. 

• Apresentar aos alunos o gabarito da atividade; refletir os êxitos e dificuldades;  

Momento avaliativo: 

• Os alunos foram capazes de localizar na atividade impressa os pontos cardeais?  

• São capazes de trabalhar em dupla, cooperando na sua e na aprendizagem do outro? 

• Conseguiram desenvolver a atividade e desenhar o percurso de acordo com as 

orientações?  
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Componente Curricular: Educação Física 

Professora: Cybele Câmara 

Turma: 5º ano A/B Total de alunos: 33 Aula 4: 60 minutos 

Unidade temática: Práticas Corporais de Aventura 

Habilidade: 

(EF45EF18NAT) Experimentar práticas corporais de aventura urbanas e na natureza 

por meio da ludicidade de jogos e atividades que visem a superação de obstáculos e de 

desafios individuais e coletivos. 

(EF45EF19NAT) Identificar os elementos que caracterizam as práticas corporais de 

aventura (imprevisibilidade, perigo, desconhecido, vertigem, controle do risco, 

superação de desafios). 

Objeto de conhecimento: Corrida de Orientação 

Objetivos:  

• Colocar em prática as habilidades de orientação aprendidas na aula anterior;  

• Desenvolver as habilidades de orientação em pista real por meio dos pontos cardeais; 

• Elaborar estratégias enquanto grupo para atingir os objetivos propostos. 

Estratégias Didáticas:  

1º momento 

•  Conversa inicial – retomada dos conhecimentos da aula anterior e explicação da 

atividade que se desenvolverá em quadra; 

2º momento 

• Bora para o desafio? - os alunos organizados na quadra em trios. Serão orientados por 

meio de cartazes fixados as grades com os pontos cardeais. Na quadra, teremos uma 

pista de orientação com uso de cones, pneus e outros objetos. Cada prisma 

corresponderá a um elemento da natureza (colado na parte interna dele); 

• E lá vamos nós! Não se perca! - cada trio irá partir com um croqui apenas com o 

ponto de largada, seguido de coordenadas de pontos cardeis e colaterais que deverão 

seguir (na ordem estabelecida para cada trio, serão percursos diferentes) devem pegar 

todos os pontos, marcando o gabarito com as indicações de cada prisma; 

• Esse povo tá indo pelo canto certo? - retornar ao ponto de concentração, observando 

a movimentação e percurso das outras equipes. É o mesmo percurso? Eles foram por 

outro lugar? Todos chegaram ao ponto de chegada?  

• Eita! será que acertamos tudo? Apresentação dos gabaritos com o feedback 

Momento avaliativo: 

• Os alunos foram capazes de se orientar fazendo uso dos pontos cardeais?  

• Conseguiram avançar e percorrer toda a pista com êxito? 

• Atuaram de forma colaborativa e cooperativa enquanto equipe partilhando os 

saberes?  

• Os alunos devem formar duplas ou trios mistos para a próxima aula e escolher um 

nome que remeta a natureza para a equipe. 
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Componente Curricular: Educação Física 

Professora: Cybele Câmara 

Turma: 5º ano A/B Total de alunos: 33 Aula 5: 60 minutos 

Unidade temática: Práticas Corporais de Aventura 

Habilidade: 

(EF45EF18NAT) Experimentar práticas corporais de aventura urbanas e na natureza 

por meio da ludicidade de jogos e atividades que visem a superação de obstáculos e de 

desafios individuais e coletivos. 

(EF45EF19NAT) Identificar os elementos que caracterizam as práticas corporais de 

aventura (imprevisibilidade, perigo, desconhecido, vertigem, controle do risco, 

superação de desafios). 

Objeto de conhecimento: Corrida de Orientação 

Objetivos:  

• Vivenciar um percurso de corrida de orientação utilizando todo o espaço escolar 

disponível (utilizando um mapa adaptado da planta baixa da escola); 

• Tomar atitudes e estabelecer estratégias fazendo uso dos saberes aprendidos e 

desenvolvidos ao longo das aulas;  

• Participar da atividade respeitando as regras, suas possibilidades e limitações, bem 

como as de todos os integrantes da equipe; 

• Agir colaborativamente, partilhando conhecimentos entre todos os integrantes.  

Estratégias Didáticas:  

1º momento 

•  Conversa inicial sobre a atividade que será realizada no espaço escolar. Deixar claros 

as regras que devem ser seguidas por todos. Inscrição das equipes na caça ao tesouro; 

2º momento 

• Caça ao tesouro - vivência em quartetos da caça ao tesouro com a utilização de todo 

o espaço escolar. As equipes partiram a cada 2 minutos, com mapas iguais, porém, 

com percursos diferentes. Os prismas terão códigos identificados com palavras 

chaves dos conhecimentos trabalhados durante as aulas. (ex: bússola, norte, sul, 

orientação, prisma, picotadores, mapa, pontos de controle...), buscar todos os pontos 

de controle;  

• Entrega dos mapas com gabarito para conferência. 

Momento avaliativo: 

• Ficha auto avaliativa para os alunos (como foi a minha participação? Pontos positivos 

e negativos? Consegui colocar minhas habilidades em prática? Consegui “ler” o 

mapa?) e avaliativa da caça ao tesouro (pontos positivos e negativos da atividade? 
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Componente Curricular: Educação Física 

Professora: Cybele Câmara 

Turma: 5º ano A/B Total de alunos: 33 Aula 6: 60 minutos 

Unidade temática: Práticas Corporais de Aventura 

Habilidade: 

(EF45EF18NAT) Experimentar práticas corporais de aventura urbanas e na natureza 

por meio da ludicidade de jogos e atividades que visem a superação de obstáculos e de 

desafios individuais e coletivos. 

(EF45EF19NAT) Identificar os elementos que caracterizam as práticas corporais de 

aventura (imprevisibilidade, perigo, desconhecido, vertigem, controle do risco, 

superação de desafios). 

Objeto de conhecimento: aula de campo – trilha no Parque das Dunas 

Objetivos:  

• Vivência de uma aula de campo; 

• Experimentar uma trilha em ambiente de mata atlântica em um parque da cidade; 

• Reconhecer o espaço como local de preservação ambiental;  

• Promover a imersão numa prática corporal de aventura em contato com a natureza 

reconhecendo os elementos de imprevisibilidade, perigos e superação de desafios.  

Estratégias Didáticas:  

1º momento 

•  Embarque no ônibus com destino ao parque; 

• Acolhimento e orientações dos guias do parque; 

• Preparação para a trilha; 

2º momento 

• Vivência da trilha realizada em dois grupos de alunos; 

• Visita ao espaço do museu de fauna e flora do parque; 

• Lanche no espaço e convivência; 

• Momento de lazer nos brinquedos do parque. 

• Retorno a escola.  

Momento avaliativo: 

• Os alunos demonstraram interesse pela trilha realizada, interagindo com o ambiente 

e possíveis animais encontrados no percurso? 

• Realizaram perguntas resgatando conhecimentos das atividades realizadas até o 

momento? 

• Exploraram o parque atentos as questões de preservação e uso consciente? 

• Destinaram todo o lixo ao local correto de coleta no parque? 
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Componente Curricular: Educação Física 

Professora: Cybele Câmara 

Turma: 5º ano A/B Total de alunos: 33 Aula 7: 60 minutos 

Unidade temática: Práticas Corporais de Aventura 

Habilidade: 

(EF45EF18NAT) Experimentar práticas corporais de aventura urbanas e na natureza 

por meio da ludicidade de jogos e atividades que visem a superação de obstáculos e de 

desafios individuais e coletivos. 

(EF45EF19NAT) Identificar os elementos que caracterizam as práticas corporais de 

aventura (imprevisibilidade, perigo, desconhecido, vertigem, controle do risco, 

superação de desafios). 

Objeto de conhecimento: Corrida de Obstáculos 

Objetivos:  

• Retomada sobre a trilha realizada; 

• Apresentação da modalidade de corrida de obstáculos por meio da apreciação de 

vídeos; 

•  Reconhecimento das principais características e obstáculos dessa modalidade – 

leitura compartilhada;  

• Criação de uma pista de obstáculos por meio de um desenho. 

Estratégias Didáticas:  

1º momento 

• Iniciar retomando a trilha realizada no parque e as impressões dos alunos; 

• Apresentar a modalidade de corrida de obstáculos, com a apreciação de alguns vídeos 

com corridas nacionais e locais; 

2º momento 

•  Leitura compartilhada sobre as origens das corrida de obstáculos, suas principais 

características e obstáculos presentes; 

• Atividade de registro com a criação individual de uma pista de obstáculos. 

Momento avaliativo: 

• Os alunos compreendem a relação dos obstáculos com as origens militares da 

modalidade? 

• Reconhecem os principais obstáculos que geralmente estão presentes numa corrida? 

• Registram por meio do desenho esses obstáculos? 
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Componente Curricular: Educação Física 

Professora: Cybele Câmara 

Turma: 5º ano A/B Total de alunos: 33 Aula 8: 60 minutos 

Unidade temática: Práticas Corporais de Aventura 

Habilidade: 

(EF45EF18NAT) Experimentar práticas corporais de aventura urbanas e na natureza 

por meio da ludicidade de jogos e atividades que visem a superação de obstáculos e de 

desafios individuais e coletivos. 

(EF45EF19NAT) Identificar os elementos que caracterizam as práticas corporais de 

aventura (imprevisibilidade, perigo, desconhecido, vertigem, controle do risco, 

superação de desafios). 

Objeto de conhecimento: Corrida de Obstáculos 

Objetivos:  

• Apresentar as produções e conhecimentos trabalhados no bimestre, no espaço de 

aventura, durante a Mostra Literária da escola; 

• Criar um espaço para exposição de fotos das aulas e materiais utilizados; 

• Monitoria dos alunos na apresentação do espaço. 

Estratégias Didáticas:  

1º momento 

• Organização dos espaço; 

• Distribuição das funções aos alunos; 

2º momento 

•  Apresentação dos alunos dos objetos e equipamentos de orientação utilizados 

durante o bimestre (bússola, prismas, mapas, picotadores); 

• Apresentação dos alunos da exposição de fotos, explicando os momentos registrados 

nas imagens. 

Momento avaliativo: 

• Os alunos demostraram confiança e autonomia durante a monitoria dos espaço de 

exposição?  

• Repassaram aos visitantes os conhecimentos adquiridos ao longo do bimestre?  
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Componente Curricular: Educação Física 

Professora: Cybele Câmara 

Turma: 5º ano A/B Total de alunos: 33 Aula 9: 60 minutos 

Unidade temática: Práticas Corporais de Aventura 

Habilidade: 

(EF45EF18NAT) Experimentar práticas corporais de aventura urbanas e na natureza 

por meio da ludicidade de jogos e atividades que visem a superação de obstáculos e de 

desafios individuais e coletivos. 

(EF45EF19NAT) Identificar os elementos que caracterizam as práticas corporais de 

aventura (imprevisibilidade, perigo, desconhecido, vertigem, controle do risco, 

superação de desafios). 

Objeto de conhecimento: Corrida de Obstáculos 

Objetivos:  

• Vivenciar uma pequena pista de obstáculos com os equipamentos fixados na escola 

(rede de pneus e escadas de cordas) e outros criados; 

• Reconhecer os principais obstáculos da modalidade; 

• Elaboração de estratégias corporais para realizar a pista individualmente, em duplas 

e trios; 

• Refletir a melhor forma de transpor os obstáculos. 

Estratégias Didáticas:  

1º momento 

•  Retomada da modalidade de corrida de obstáculos por meio de uma conversa 

orientada em sala. Quem lembra da modalidade que iniciamos aula retrasada? Quais 

os principais obstáculos presentes na corrida? 

2º momento 

•  Experimentação da pista montada com estações que se aproximam da corrida de 

obstáculos (bambolês substituindo a passagem pelos pneus, barbante amarrado a 

meio metro do chão para que os alunos rastejem por baixo, escalar de um lado e 

descer pelo outro a rede de pneus, passar entre os elásticos da teia de aranha, passar 

pela falsa baiana); 

• Experimentar a pista individualmente no seu ritmo; 

• Forma duplas e depois trios para passar em grupos; 

• Refletir as principais dificuldades da pista, novas formas de passar pelos obstáculos. 

Momento avaliativo: 

• Os alunos superaram os desafios estabelecidos pela pista? 

• Criaram estratégias corporais para transpor os obstáculos? 

• Agiram de maneira colaborativa com os integrantes de sua equipe?  
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Componente Curricular: Educação Física 

Professora: Cybele Câmara 

Turma: 5º ano A/B Total de alunos: 33 Aula 10: 60 minutos 

Unidade temática: Práticas Corporais de Aventura 

Habilidade: 

(EF45EF18NAT) Experimentar práticas corporais de aventura urbanas e na natureza 

por meio da ludicidade de jogos e atividades que visem a superação de obstáculos e de 

desafios individuais e coletivos. 

(EF45EF19NAT) Identificar os elementos que caracterizam as práticas corporais de 

aventura (imprevisibilidade, perigo, desconhecido, vertigem, controle do risco, 

superação de desafios). 

Objeto de conhecimento: Corrida de Obstáculos 

Objetivos:  

• Experimentar uma pista de obstáculo com a introdução do elemento água, 

aproximando as realidades da modalidade; 

• Aproximar a atividade realizada na escola o máximo possível das corridas originais, 

promovendo adaptações a realidade; 

Estratégias Didáticas:  

1º momento 

• Preparação em sala com os alunos trocando de roupa; 

• Orientação e explicação de todos os obstáculos presentes na corrida (passagem por 

cima da ponte de cadeiras, transpor a trave, rastejar sobre o arame “farpado”; passar 

pelo túnel de carteiras, entrar e sair do taque de água, rolar pela lona escorregadia, 

transpor os jatos de água da mangueira); 

• Reflexão sobre as questões de segurança e gerenciamento de risco nos obstáculos; 

2º momento 

•  Passagem dos alunos de forma individual, respeitando o ritmo de cada um, para 

reconhecimento da pista; 

• Segunda passagem observando a melhor forma de transpor os obstáculos; 

• Passagem em duplas e trios estabelecendo um sistema de parceria para passarem 

juntos pelos obstáculos; 

• Prosseguir com as passagens enquanto os alunos se encontrarem motivados e propor 

mudanças na passagem dos obstáculos. 

• Pausa para banho e troca de roupa. 

Momento avaliativo: 

• Os alunos superaram os desafios estabelecidos pela pista? 

• Criaram estratégias corporais para transpor os obstáculos? 

• Agiram de maneira colaborativa com os integrantes de sua equipe? 
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APÊNDICE 3 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PRÓ REITORIA DE PÓS GRADUAÇÃO 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO FÍSICA EM REDE 
                      

CNPJ: 24.365.710/0001-83 

Campus Universitário BR-101 - Lagoa Nova - Natal/RN - CEP 59078-900 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

a) (Para Maiores de 18 anos) 

Esclarecimentos 

            Caros pais ou responsáveis, este é um convite para você participar da pesquisa: Práticas Corporais de 

Aventura nos anos iniciais: a organização e a sistematização curricular nas aulas de Educação Física, que 

tem como pesquisador responsável Cybele Câmara da Silva.  

Esta pesquisa pretende desenvolver uma proposta de sistematização das Práticas Corporais de Aventura 

com as turmas de 4º e 5º ano do turno matutino da Escola Municipal João Paulo II.  

O motivo que nos leva a fazer este estudo ocorre devido as mudanças nos referenciais curriculares 

nacional e municipal que incluíram as Práticas Corporais de Aventura como unidade temática a ser desenvolvida 

nas aulas de Educação Física para as turmas de 6º a 9º ano, o que inquietou os professores da rede de Natal em 

buscar possibilidades de já ofertar o conteúdo a partir do 4º ano, como já acontecia em algumas escolas da rede.  

Caso decida autorizar a participação do(a) aluno(a) na pesquisa, informamos que sua participação não 

trará prejuízos para sua saúde, sendo garantida a privacidade das informações coletadas que serão utilizadas 

cientificamente, como também a garantia da realização da pesquisa em ambiente adequado, a coleta se dará durante 

as aulas semanais de Educação Física. Iremos utilizar durante as aulas um roteiro de observação, bem como a 

captura de imagens de vídeos afim de identificar as possibilidades e limitações desta unidade temática com as 

turmas dos anos iniciais.  

Como benefícios da pesquisa teremos a criação de uma proposta pedagógica de Práticas Corporais de 

Aventura que possa ser vivenciada pelos alunos das escolas públicas, levando em consideração a estrutura e 

materiais disponíveis, e que também possa servir de modelo para outros espaços escolares. Propiciar ainda, a 

vivência e ampliação do repertório motor e de acesso a outras manifestações da cultura corporal dos alunos.  

Informamos que poderá existir alguns riscos, tais como: riscos físicos, psicológicos, algum 

constrangimento ou vergonha, situações de stress e medo, cansaço e fadiga, quebra do sigilo ou do anonimato 

entre outros. Os mesmos serão minimizados com o esclarecimento em todas as aulas, daquilo que se pretende 

realizar e quais os objetivos propostos, respeitando as individualidades e limitações de cada aluno(a), bem como 

acompanhamento rigoroso dos procedimentos de segurança que devem ser seguidos pelos mesmos, afim de 

minimizar o máximo possível as situações de riscos. 

Em caso de algum problema que você ou o(a) aluno(a) possa ter relacionado com a pesquisa, você terá 

direito à assistência gratuita que será custeada pelo pesquisador responsável. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para Cybele Câmara da Silva, 

residente na avenida dos Caiapós, 2008, Pitimbú, Natal/RN, pelo email cybelecsilva@yahoo.com.br  ou através 

do fone (84) 988780989. 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, 

sem nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em congressos ou 

publicações científicas, sempre de forma anônima, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe 

identificar ou o(a) aluno(a). Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local 

seguro e por um período de 5 anos.  

Alguns gastos pela sua participação nessa pesquisa, eles serão assumidos pelo pesquisador e reembolsado 

para vocês.  Se você sofrer qualquer dano decorrente desta pesquisa, sendo ele imediato ou tardio, previsto ou não, 

você será indenizado. 

mailto:cybelecsilva@yahoo.com.br
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Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética em Pesquisa – 

instituição que avalia a ética das pesquisas antes que elas comecem e fornece proteção aos participantes das 

mesmas – da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, nos telefones (84) 3215-3135 / (84) 9.9193.6266, 

através do e-mail cepufrn@reitoria.ufrn.br Você ainda pode ir pessoalmente à sede do CEP, de segunda a sexta, 

das 08:00h às 12:00h e das 14:00h às 18:00h, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Av. Senador 

Salgado Filho, s/n. Campus Central, Lagoa Nova. Natal/RN. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o pesquisador responsável 

Allyson Carvalho de Araújo. 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão coletados nessa 

pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos 

os meus direitos, concordo em participar da pesquisa Práticas Corporais de Aventura nos anos iniciais: a 

organização e a sistematização curricular nas aulas de Educação Física, e autorizo a divulgação das 

informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me 

identificar. 

 

 

 

 

 Natal (RN), ______ de____________ de _______.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

Responsável pelo aluno(a):____________________________________________ 

 

Declaração do pesquisador responsável 

Como pesquisador responsável pelo estudo Práticas Corporais de Aventura nos anos iniciais: a 

organização e a sistematização curricular nas aulas de Educação Física, declaro que assumo a inteira 

responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e 

assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do 

mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei infringindo as 

normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as 

pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

 

 

 

Natal (RN), ________de _____________ de ________. 

 

 

 

 

 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

 

 

 

 

 

 

Impressão 
datiloscópica do 

participante 
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APENDICÊ 4 – Termo de Assentimento Livre e Esclarecido 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PRÓ REITORIA DE PÓS GRADUAÇÃO 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO FÍSICA EM REDE 
CNPJ: 24.365.710/0001-83 

Campus Universitário BR-101 - Lagoa Nova - Natal/RN - CEP 59078-900 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TALE)  

Para crianças e adolescentes (maiores que 6 anos e menores de 18 anos) e para legalmente incapaz. 

Você está sendo convidado a participar da pesquisa Práticas Corporais de Aventura nos anos iniciais: 

a organização e a sistematização curricular nas aulas de Educação Física, coordenada pela professora Cybele 

Câmara da Silva, contato (84) 988780989. Seus pais permitiram que você participe.  

Queremos saber quais as possibilidades das Práticas Corporais de Aventura durante as aulas de Educação 

Física. 

 Você só precisa participar da pesquisa se quiser, é um direito seu e não terá nenhum problema se desistir. 

As crianças que irão participar desta pesquisa têm de 9 a 12 anos de idade.  

 A pesquisa será feita na Escola Municipal João Paulo II, onde as crianças vivenciarão nas aulas de 

Educação Física atividades voltadas as Práticas Corporais de Aventura. Para isso, será usado/a os materiais 

pedagógicos que já fazem parte das aulas cotidianas (bolas, bambolês, cordas, cones, fitas elásticas, além de outros 

materiais como pneus, agarras, palets, eles são considerados seguros, mas é possível ocorrer (RISCOS). Caso 

aconteça algo errado, você pode nos procurar pelos telefones que tem no começo do texto.  

Como benefícios desta pesquisa teremos a criação de aulas direcionadas as práticas corporais de aventura 

que podem ser vivenciadas em nossa escola e que poderão servir de modelo para outras escolas também. Você 

poderá vivenciar atividades que ainda não conhece como: a escalada, o arvorismo e a corrida de obstáculos e 

através dessas atividades superar muitos desafios e ampliar sua cultura motora e de práticas corporais. 

Podem existir alguns riscos durante as atividades tais como: riscos físicos, psicológicos, algum 

constrangimento ou vergonha, situações de stress e medo, cansaço e fadiga, quebra do sigilo ou do anonimato 

entre outros. Mas eles serão minimizados com os esclarecimentos da professora durante as aulas, saiba que suas 

potencialidades e limites serão respeitados a todo o momento.  

Ninguém saberá que você está participando da pesquisa; não falaremos a outras pessoas, nem daremos a 

estranhos as informações que você nos der. Os resultados da pesquisa vão ser publicados na dissertação de 

Mestrado da professora/pesquisadora e em outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas científicas, 

congressos e jornais, mas sem identificar as crianças que participaram.  

 =============================================================== 

CONSENTIMENTO PÓS INFORMADO 

Eu ___________________________________ aceito participar da pesquisa Práticas Corporais de Aventura 

nos anos iniciais: a organização e a sistematização curricular nas aulas de Educação Física 

 Entendi as coisas ruins e as coisas boas que podem acontecer.  
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 Entendi que posso dizer “sim” e participar, mas que, a qualquer momento, posso dizer “não” e desistir 

e que ninguém vai ficar com raiva de mim.  

 Os pesquisadores tiraram minhas dúvidas e conversaram com os meus responsáveis.  

 Recebi uma via deste termo de assentimento. A outra via ficará com o pesquisador responsável Allyson 

Carvalho de Araújo. Li o documento e concordo em participar da pesquisa.  

Natal, ____de _________de __________. 

 

______________________________________ 

Assinatura do menor  

______________________________________ 

Assinatura do pesquisador 
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Anexo 1 - Recorte dos Referenciais Municipais de Educação Física do Natal - temática das 

Práticas Corporais de Aventura  

 

3.6 Práticas Corporais de Aventura  

 

As Práticas Corporais de Aventura (PCA) se configuram como uma nova unidade temática no 

campo da Educação Física Escolar. Essas práticas apresentam características como: risco, aventura, 

imprevisibilidade e vertigem. O termo “Aventura” “deriva do latim 'adventura' significando 'o que está 

por vir', nos remetendo ao desconhecido ou a algo imprevisível” (PEREIRA E AMBRUST, 2010, p. 

16). 

Contudo, não é de hoje que realizamos atividades arriscadas, basta lembrarmos do processo 

evolutivo do homem, onde este desenvolveu, ampliou e especializou seus movimentos, que hoje 

consistem nas diversas manifestações corporais, como: andar, correr, saltar, se equilibrar, escalar, entre 

outras. Esses movimentos foram evoluindo e ampliando-se (tanto na sua complexidade, como na 

quantidade), e passaram por processos organizativos e sistematizados, como por exemplo, o esporte. 

Neste sentido, é possível e necessário abordar e contextualizar as PCA na escola, visto que são 

manifestações corporais da Cultura de Movimento. Estas são atividades de risco, que são realizadas com 

propósitos específicos, e podem ser desenvolvidas no contexto natural e urbano, realizadas nas 

perspectivas: do lazer, do educacional e/ou da competição, onde “o movimento é o elemento central 

dessa cultura” (PEREIRA et al., 2008, p. 37).  

As PCA naturais são realizadas em locais como: terra, água e ar. No nosso contexto local e 

regional podemos citar o surfe, trekking em trilhas interpretativas, escalada, esporte de orientação, 

slackline, stand up paddle, sandboard, skibunda, tirolesa, arvorismo, mountain bike, entre outras. No 

contexto urbano, são aquelas que utilizam o asfalto, o cimento e a arquitetura/construção urbana de 

forma a ressignificar os espaços (ruas, parques, praças e ginásios da cidade) a partir da perspectiva dos 

estudantes. À exemplo, bike, skate, patins, patinete, parkour, orientação indoor, escalada indoor, entre 

outros. Neste sentido, a Educação Física pode explorar as práticas corporais de aventura 

 

[...] para satisfazer uma variedade de objetivos educacionais, oportunizando 

diferentes níveis de desenvolvimento: Coletivo: habilidades cooperativas e de 

comunicação; Pessoal: auto-estima; Cognitivo: tomadas de decisão; resolução 

de problemas; Físico: aptidão e desenvolvimento de habilidades motoras 

(MARINHO, 2004, p. 06). 

 

Assim promover aos estudantes, por meio das PCA, experiências significativas e possibilitar a 

construção de valores, atitudes e aprendizagens de saberes integrados (saúde, cultura, meio ambiente, 

gênero, educação, lazer, etc.) em diferentes áreas de conhecimento (interdisciplinaridade), atrelado ao 

se movimentar em espaços diferenciados (natureza e urbano) amplia as possibilidades das aulas de 

Educação Física na perspectiva educacional e do lazer. 

Além disso, as PCA também podem oportunizar relações interpessoais entre estudantes, 

professores e comunidade escolar, pois possibilita um vínculo com seus pares nos espaços naturais e 

urbanos da sua comunidade (bairro e cidade) a partir do momento que os estudantes passam a explorar, 

usufruir e ocupar as praças, parques, quadras, campos de areia, ruas. Nessa perspectiva, Marinho (2006, 

p. 167) afirma que “os locais de prática são espaços para troca de experiências e para a ampliação dos 

relacionamentos com outros praticantes”. Assim, os estudantes são estimulados a uma conduta 

cooperativa pois conhecem, dialogam, elaboram, desenvolvem e executam atividades (interna e/ou 

externa a escola) de forma participativa.  
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3.6.1 Descrição das Categorias: Práticas Corporais de Aventura  

 

PRÁTICAS 

CORPORAIS DE 

AVENTURA EM 

ESPAÇOS URBANOS 

DESCRIÇÃO 

Parkour 

Constitui na habilidade de deslocar-se rapidamente, transpor 

obstáculos e aterrissar eficientemente para continuar num 

determinado percurso (PEREIRA; ARMBRUST, 2010). 

Skate ou Skateboard 

O praticante fica em pé em uma prancha de madeira (shape) e eixos 

com quatro rodinhas de borracha ou material similar, e realiza 

diferentes movimentos e manobras nas ruas ou em pistas apropriadas. 

Patins 

Utilização de botas (calçados) de rodas fixadas sobre uma base onde 

o praticante se locomove e desliza sobre pavimentos lisos no espaço 

urbano. 

Patinete 

Veículo de duas rodas, sem assento, onde o usuário fica em posição 

ereta, com um dos pés apoiado na prancha, que está rente ao solo, e o 

outro livre para realizar o movimento de impulsão, para se deslocar, 

através de passadas largas, ao tocar o chão. 

Ciclismo 

Práticas com a utilização da bicicleta nas mais diversas possibilidades, 

competitivas ou não, no espaço urbano ou não, dentro do ciclismo 

temos as provas de montanhas onde se enquadram o mountain bike e 

a BMX . 

PRÁTICAS 

CORPORAIS DE 

AVENTURA NA 

NATUREZA 

DESCRIÇÃO 

Trekking 

Prática centrada na caminhada, normalmente, em trilhas e espaços 

naturais, podendo ser competitiva ou não (FRANCO, CAVASINI e 

DARIDO, 2017). 

Slackline 
Deslocamento realizado sobre uma fita presa entre pontos que estão 

acima do solo (FRANCO, CAVASINI e DARIDO, 2017). 

Arvorismo 

Atividade focada na superação de desafios e obstáculos, geralmente 

construídos entre plataformas suspensas nas árvores (FRANCO, 

CAVASINI e DARIDO, 2017). 

Mountain Bike 
Prática de ciclismo realizada em espaços naturais com trilhas 

(FRANCO, CAVASINI e DARIDO, 2017). 

Tirolesa 

Deslizamento realizado pelo praticante com equipamentos 

individuais, em um cabo de aço (linha aérea) na horizontal ou em 

desnível, fixado entre pontos afastados, de diferentes alturas 

(FRANCO, CAVASINI e DARIDO, 2017). 
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Stand Up  Paddle 

Prática realizada com uma prancha, similar à usada no surfe, que 

também emprega um remo (FRANCO, CAVASINI e DARIDO, 

2017). 

Surfe 

Prática realizada com diferentes tipos de pranchas que objetiva 

deslizar sobre ondas e realizar manobras.  (FRANCO, CAVASINI e 

DARIDO, 2017). 

Skibunda 
Prática a qual a pessoa sentada em cima de uma prancha de madeira, 

desliza na duna ou morro de areia em direção a lagoa ou mar. 

Escalada 

Prática cujo objetivo é, normalmente, ascender em estruturas com 

diferentes graus de dificuldade, como rochas e muros de escalada. 

(FRANCO, CAVASINI e DARIDO, 2017). 

Sandboard 
Prática a qual a pessoa em pé em cima de uma prancha de madeira ou 

fibra, deslizar executando manobras em dunas. 

Skimboard ou skimming 

O praticante desliza sobre uma lâmina de água partindo da areia em 

direção às ondas do mar com uma fina pranchinha de madeira e 

fórmica, o skimboard, indo de encontro às marolas espumantes. 

Corrida de Orientação 

É uma prática corporal de aventura que consiste em percorrer uma 

determinada distância em terreno variado conhecido ou desconhecido, 

em que os estudantes com um mapa e uma bússola, tem que passar 

obrigatoriamente por determinados pontos no terreno (postos de 

controle) (FRANCO, CAVASINI e DARIDO, 2014; CAMPOS, 

2013). 

 

3.6.2 As Categorias e os Blocos de Aprendizagem: Práticas Corporais de Aventura 

 

BLOCOS DE 

APRENDIZAGEM 
CATEGORIA DAS PRÁTICAS CORPORAIS DE AVENTURA 

3º ao 5º ano Práticas Corporais de Aventura Urbanas e na Natureza 

6º e 7º ano Práticas Corporais de Aventura Urbanas 
Práticas Corporais de Aventura na 

Natureza 

8º e 9º ano 
Práticas Corporais de Aventura na 

Natureza 

Práticas Corporais de Aventura 

Urbanas 
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EDUCAÇÃO FÍSICA – 3º ao 5º ANO 

UNIDADE TEMÁTICA – Práticas Corporais de Aventura16 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTOS 
HABILIDADES ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS 

AVALIAÇÃO 

O que avaliar? 

Práticas corporais de aventura (urbanas 

e na natureza)  

Ex: Arvorismo  

 

Corrida de Orientação  

 

Corrida de obstáculos  

 

Escalada  

(EF45EF18NAT) Experimentar 

práticas corporais de aventura urbanas 

e na natureza por meio da ludicidade de 

jogos e atividades que visem a 

superação de obstáculos e de desafios 

individuais e coletivos. 

(EF45EF19NAT) Identificar os 

elementos que caracterizam as práticas 

corporais de aventura 

(imprevisibilidade, perigo, 

desconhecido, vertigem, controle do 

risco, superação de desafios). 

● Levantamento das atividades de 

aventura que os estudantes já 

vivenciaram (andar de bicicleta em 

trilhas, skate, skibunda, subir, 

pendurar-se e balançar-se em árvores, 

escalar e pular muros…) 

● Mapeamento junto aos estudantes 

de que ambientes podem ser utilizados 

na escola para alguma prática de 

aventura? Que práticas seriam essas? 

● Apresentação por meio de vídeos e 

imagens das PCA de arvorismo, 

corrida de orientação, corrida de 

obstáculos e escalada. (ver material de 

apoio 2) 

● Refletir juntos aos alunos o cuidado 

consigo e com o outro, não apenas 

durante as atividades, mas no contexto 

social; 

● Vivências de PCA por meio de 

jogos e brincadeiras, de forma a 

explorar de maneira lúdica situações de 

desafios. (caça ao tesouro com 

elementos simbólicos e imaginários na 

● O estudante enfrenta 

com certa autonomia 

superando ou buscando 

superar os obstáculos e os 

desafios proporcionados 

pelas PCA vivenciadas. 

● Identifica e reconhece os 

elementos que fazem uma 

prática corporal ser de 

aventura. 

● Identifica alguns riscos e 

a importância da segurança 

presentes nas PCA. 

 
A proposta aqui apresentada direciona as PCA no segundo bloco apenas para o 4º e 5º ano. 
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construção da aventura, do mapa, das 

pistas e nomes das equipes; passar de 

um lado a outro usando um ponto de 

apoio para equilíbrio (trave, mureta 

baixa, tronco, caibro ou poste do vôlei 

apoiado em pneus); desafio de cordas, 

passar com duas cordas de apoio no pés 

e uma nas mãos, passar com apenas 

uma corda de apoio nos pés, explorar 

diferentes formas de passar pela corda, 

falsa baiana, iniciar com alturas 

menores e ir aumentando o desafio) 

(ver material de apoio 3, 4 e 5). 

● Possibilitar aos alunos situações em 

que percebam as limitações e 

possibilidades do seu corpo na 

superação dos obstáculos e do medo 

durante as atividades (mas ainda assim 

reconhecer que todos temos um limite, 

e que o meu limite pode não ser igual 

ao do outro). 

● Conhecimento dos materiais da 

corrida de orientação: mapas, bússolas, 

prismas, picotadores - apresentação 

dos objetos reais ou através de vídeos e 

imagens. (ver material de apoio 6) 

● Noções básicas de uso da bússola, 

para trabalhar a percepção espacial e 

temporal, partindo da bússola solar 

com possibilidades de 

interdisciplinaridade com a disciplina 

de geografia (ver material de apoio 7 e 

8) 

● Circuitos/corridas de obstáculos 
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que favoreçam a ampliação e o 

aperfeiçoamento de habilidades 

básicas como: correr, caminhar, saltar, 

equilibrar-se, passar por cima, por 

baixo, noção espaço-temporal 

(distâncias mais curtas e longas); o uso 

de habilidades básicas em situações de 

desafio (ver material de apoio 9) 

● Possibilidades de situações de 

escalada a partir das vivências das 

crianças e do contexto escolar (subir e 

descer das cadeiras, subir e descer das 

mesas, subir até determinado nível em 

grades, alambrados, diferenciar planos 

altos e baixos, explorar as árvores da 

escola em situações de subir e descer, 

pendurar-se (usando braços, braços e 

pernas, braços, pernas e tronco), 

pendurar-se o máximo de tempo 

possível, sempre com orientação do 

professor, delimitando e explanando as 

situações de segurança e risco 

calculado, refletindo os perigos de 

queda, ocasionando lesões ou 

machucados). 

● Realização de uma pequena oficina 

com os nós básicos para amarração. 

Reutilizar cordas usadas ou que estão 

sem uso. Iniciar pelos nós mais simples 

e avançar para os de média 

complexidade. Analisar entre os 

estudantes, aqueles que fazem parte de 

grupos de escoteiros ou bombeiros 

mirins (se conhecem algum nó que 

possam ensinar aos colegas). Fazer as 
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amarrações livre e depois em árvores 

ou outros pontos de apoio. (ver 

material de apoio 10 e 11) 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA – 6º e 7º ANOS 

UNIDADE TEMÁTICA – Práticas Corporais de Aventura 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTOS 
HABILIDADES ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS 

AVALIAÇÃO 

Oque avaliar? 

PCA Urbanas  

Ex: Parkour  

Skate 

Ciclismo  

Patinete 

Patins 

(EF67EF18) Experimentar e fruir 

diferentes práticas corporais de 

aventura urbanas, valorizando a 

própria segurança e integridade física, 

bem como as dos demais. 

(EF67EF19) Identificar os riscos 

durante a realização de práticas 

corporais de aventura urbanas e 

planejar estratégias para sua superação. 

(EF67EF20) Executar práticas 

corporais de aventura urbanas, 

respeitando o patrimônio público e 

utilizando alternativas para prática 

segura em diversos espaços. 

(EF67EF21) Identificar a origem das 

práticas corporais de aventura e as 

possibilidades de recriá-las, 

reconhecendo as características 

(instrumentos, equipamentos de 

⚫ Pesquisas em materiais impressos e 

digitais (revistas, jornais, livros, sites, 

vídeos) de diversos tipos de PCA 

Urbanas (Aspectos históricos, locais de 

práticas, equipamentos e manobras, 

objetivos e motivos de se praticar as 

modalidades) 

⚫ Pesquisas junto aos estudantes 

relacionadas às PCA Urbanas que 

fazem parte do universo deles e da sua 

comunidade. 

⚫ Levantamento e mapeamento, por 

imagens e escritos, dos espaços da 

escola e da cidade para a prática do 

Parkour, Skate, Ciclismo, Patinete e 

Patins. 

⚫ Apresentação e Vivências na escola 

e em outros espaços (externos), a partir 

do levantamento realizado 

anteriormente, sobre a atividade 

escolhida juntamente com os 

estudantes: História, Origem da 

⚫ O estudante enfrenta os 

desafios corporais vividos 

nas PCA. 

⚫ Participa das atividades 

respeitando as regras e a 

organização. 

⚫ Planeja estratégias para 

superação individual e 

coletiva, compreendendo 

que cada indivíduo é único e 

possui potencialidades e 

limites. 

⚫ Percebe a importância de 

zelar pela sua segurança e 

dos demais colegas nas 

práticas de PCA. 

⚫ Consegue propor 

mudanças ou novas formas 

de vivenciar as PCA de 

forma a diminuir os riscos 

de algumas delas. 
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segurança, indumentária, organização) 

e seus tipos de práticas. 

(EF67EF32NAT) Compreender às 

PCA urbanas nas perspectivas de lazer 

e educacional. 

palavra (Etimologia); Vestimenta e 

identidades; Locais, Espaços e 

Percursos; Movimentos (movimentos 

corporais, transposições ou passagens 

sobre obstáculos, deslocamento e 

saltos, Aterrissagem, 

Condicionamento físico) (ver material 

de apoio 12, 13, 14 e 15 ) 

⚫ Construção de percursos do Parkour 

dentro da escola, usando obstáculos 

naturais e materiais, como cadeiras, 

mesas e outros. 

⚫ Realização de jogos para vivenciar o 

Parkour na escola, como: Bandeirinha 

com obstáculos (O jogo de bandeirinha 

tem como adaptação inserir obstáculos, 

como cadeira e caixa de papelão, nos 

dois campos, para que os estudantes, 

possam ultrapassar estes realizando os 

movimentos do Parkour) 

⚫ Apresentação e Vivências na escola 

e outros espaços (externos), a partir do 

levantamento realizado anteriormente, 

sobre o Skate: Origem da palavra 

(Etimologia), Surgimento e História; 

Modalidades (Street, Freestyle, Slalon, 

Vertical, Down hill, High Jump, Speed, 

Banks, Park, Especiais - Big Air); 

Equipamentos de Proteção; 

Equipamentos em Geral; Acessórios 

do Skate (Shape, Lixa, Mesa, Truck, 

Parafusos, Rolamentos, Rodas); Tipos 

de pistas na modalidade - Vertical; 

Tipos de obstáculos da modalidade - 

vertical; Tipos de obstáculos nas 

⚫ Reconhece a importância 

de preservar o patrimônio 

público de parques, praças e 

outros nas PCA urbanas. 

⚫ Busca cooperar e ser 

solidário para que juntos 

alcancem o objetivo. 

⚫ Conhece a história, 

origem e equipamentos de 

algumas PCA urbanas, bem 

como possibilidades de 

recriá-las no espaço escolar. 

⚫ Compreende às PCA nas 

perspectivas de lazer e 

educacional. 



 
 
 

161 
 

modalidades - downhill e street; 

Algumas manobras (frontside, 

backside, slide, ollie, varial, 180º, 

360º); Aprendizagem das manobras 

(básicas, intermediárias e avançadas). 

(ver material de apoio 16 e 17)  

⚫ Realização de jogos para vivenciar o 

Skate na escola, como o jogo “Invente 

outra”. Nessa atividade de Skate, os 

estudantes realizam um deslocamento 

de um lado para outro de um 

determinado espaço (quadra, pátio 

etc.). Ao realizar a volta deste 

deslocamento, o estudante deve fazer 

de um modo diferente, tendo que 

“inventar” outra forma de atravessar de 

um lugar ao outro. 

⚫ Apresentação e Vivências na escola 

e outros espaços (externos), a partir do 

levantamento realizado anteriormente, 

sobre Patins: História e origem; Parte 

dos Patins: Cabedal, Base, Rodas; 

Modalidades: Lazer, Velocidade, 

Slalon, Street, Vertical; Equipamentos: 

Capacete, joelheira, cotoveleira, 

stinguard (para patins de velocidade, 

vertical, street). 

⚫ Realização de jogos para vivenciar 

os diversos equilíbrios e habilidade 

exigida do Patins. Sugestões de 

atividades: Em dupla, os estudantes, 

irão se equilibrar (de diversas formas) 

sobre objetos (banco sueco, caixa de 

madeira, cabo de vassoura, garrafa pet 

cortada ao meio etc.) dispostos na 
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quadra ou sala de aula ou espaço da 

escola adequado. 

⚫ Apresentação e apreciação de vídeos 

e imagens dos instrumentos, 

equipamentos de segurança, 

indumentária das PCA. 

⚫ Oficinas de reconhecimento das 

situações de riscos das PCA urbanas 

intervindo de forma a minimizá-los e 

superá-los. 

⚫ Exploração e Identificação dos 

espaços da escola, por meio de 

registros fotográficos e filmagens, para 

promover a criação de ambientes 

propícios para as atividades juntamente 

com os estudantes;  

⚫ Exploração e identificação de locais 

do bairro e comunidade (praças, 

parques, ruas, quadras, entre outros 

espaços) que sejam adequados para a 

vivência do Parkour, Skate, Ciclismo 

(Bike), Patinete, Patins e Mountain 

Bike. 

⚫ Apresentação por meio de vídeos as 

PCA Ciclismo e Mountain Bike, 

destacando suas diferenças e elementos 

comuns. (ver material de apoio 18). 

⚫ Levantamento e mapeamento dos 

espaços da escola e da cidade para a 

prática com Bike, como: Ciclismo e 

Mountain Bike. 

⚫ Vivências na escola e outros espaços 

(externos), a partir do levantamento 

realizado anteriormente, sobre 

Mountain Bike: A origem; 
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Equipamentos do mountain bike 

(freios, quadros, suspensão, câmbio; 

Competições do mountain bike (Cross 

Country, Downhill, Dual Slalom ou 4x, 

Freeride, Biketril, Urban Assalt) 

⚫ Realização de exercícios físicos e 

atividades físicas em que o estudante 

relacione com as práticas corporais de 

aventura (Ex: alongamento, 

caminhada, trote, corrida, saltos 

rolamentos, exercícios de equilíbrio 

etc.).  

⚫ Vivência e desenvolvimento de 

atividades que previnam ou reduzam a 

ansiedade e depressão, promovam 

ganhos com a autoimagem, autoestima 

e autoconfiança, benefícios cardíacos, 

prevenção do diabetes, ganhos de 

equilíbrio e força muscular. 

PCA na Natureza 

Ex: Prática de Orientação 

Arvorismo 

Slackline 

(EF67EF33NAT) Diferenciar práticas 

corporais de aventura nos contextos 

naturais e urbanos. 

(EF67EF34NAT) Conhecer e 

experimentar práticas corporais de 

aventura na natureza e suas normas de 

segurança, respeitando o meio 

ambiente. 

 

⚫ Apreciação de vídeos e imagens 

para diferenciar as práticas corporais 

urbanas e da natureza. 

⚫ Vivências de práticas corporais de 

aventura na natureza, no entorno da 

escola. 

⚫ Pesquisas sobre práticas corporais 

de aventura na natureza utilizando 

equipamentos tecnológicos (ex: 

celular, tablets, computadores etc.) 

⚫ Incentivo às práticas corporais de 

aventura na natureza na comunidade 

nos momentos de lazer junto a amigos 

e família, por meio de estudo e 

identificação, no mapa impresso da 

⚫ Identifica as diferenças, 

de acordo com o ambiente e 

características das PCA 

urbanas e na natureza. 

⚫ Enfrenta com certa 

autonomia os desafios 

proporcionados pelas PCA 

na natureza.  

⚫ Consegue se situar 

geograficamente em 

atividades com uso de 

bússola e mapas. 

⚫ Participa das atividades 

respeitando o ambiente 
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cidade do Natal/RN, das possíveis 

regiões no bairro para às PCA na 

natureza. 

⚫ Levantamento e mapeamento dos 

espaços da escola e da cidade para a 

PCA na natureza, usando celular com 

câmera e registro escrito. 

⚫ Vivências na escola e outros espaços 

(externos), a partir do levantamento 

realizado anteriormente, sobre 

Slackline: A origem, história e 

evolução; Equipamentos (fitas, 

catracas, cordas, mosquetões, 

colchonetes, etc); Espaços e estruturas 

para montar a fita (ex.: árvores, postes, 

pilastras etc.); Montagem da fita, 

proteção e segurança; Exigências 

corporais (força, coordenação, 

equilíbrio estático e dinâmico, etc); 

Modalidades: Trickline, Longline, 

Highline, Waterline, Shortline e 

Baseline. 

⚫ Apreciação de vídeos de PCA 

realizadas no contexto natural da nossa 

região RN e Natal para a compreensão 

dos espaços naturais. 

⚫ Pesquisas na internet sobre os 

impactos positivos e negativos da ação 

do homem sobre a natureza. 

⚫ Desenvolvimento de atividades com 

intuito de reconhecer e refletir sobre as 

características (riscos, instrumentos, 

equipamentos de segurança, 

indumentária, organização) e tipos de 

práticas corporais de aventuras na 

natural e zelando pela sua 

conservação. 

⚫ Reconhece locais na 

comunidade onde as PCA na 

natureza podem ser 

realizadas.  



 
 
 

165 
 

natureza. Ex: pega-pega com 

obstáculos, simulando uma floresta 

com árvores. 

⚫ Organização de eventos 

relacionados às práticas corporais de 

aventura na natureza. 

⚫ Realização da leitura e interpretação 

de mapas, os pontos cardeais, entre 

outros meios de localização, 

oportunizando trabalhar de forma 

interdisciplinar com as áreas: 

Geografia e História. 

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA – 8º e 9º ANOS 

UNIDADE TEMÁTICA – Práticas Corporais de Aventura 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTOS 
HABILIDADES ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS 

AVALIAÇÃO 

Oque avaliar? 

PCA na Natureza 

Ex: Trekking 

Slackline 

Corrida de Aventura 

Rapel 

Escalada 

Tirolesa 

Arvorismo 

Stand Up Paddle 

(EF89EF19) Experimentar e fruir 

diferentes práticas corporais de 

aventura na natureza, valorizando a 

própria segurança e integridade física, 

bem como as dos demais, respeitando 

o patrimônio natural e minimizando os 

impactos de degradação ambiental. 

(EF89EF20) Identificar riscos, 

formular estratégias e observar normas 

de segurança para superar os desafios 

● Pesquisas junto aos estudantes 

sobre as PCA na natureza. 

● Realização de um inventário 

(registros fotográficos) acerca das PCA 

na natureza da cidade e divulgação nos 

espaços da escola e por meio das redes 

sociais da instituição.  

● Apresentação de vídeos de PCA na 

natureza, realizadas no contexto 

aquático, como: surfe, stand up paddle 

(SUP) e skimboard, e registro, por 

escrito de suas peculiaridades e 

⚫ O estudante participa das 

PCA na natureza propostas, 

zelando pela sua segurança 

e dos demais colegas. 

⚫ Reconhece a importância 

de respeitar o patrimônio 

natural para preservação 

ambiental.  

⚫ Identifica os riscos 

presentes nas PCA na 

natureza e consegue propor 
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Surfe 

Skimboard 

Skibunda 

Sandboard 

na realização de práticas corporais de 

aventura na natureza. 

(EF89EF21) Identificar as 

características (equipamentos de 

segurança, instrumentos, 

indumentária, organização) das 

práticas corporais de aventura na 

natureza, bem como suas 

transformações históricas. 

(EF89EF09NAT) Compreender 

criticamente as transformações 

históricas das práticas corporais de 

aventura urbana e na natureza, bem 

como as possibilidades de recriá-las. 

elementos comuns. 

● Exposição em sala de aula de 

imagens das PCA na natureza, 

realizadas com pranchas e em dunas e 

morro de areia, como: skinbunda e 

sandboard. 

● Realização de registros 

fotográficos e vídeos pelos estudantes, 

dos locais/ espaços naturais na cidade, 

das PCA de ambiente terrestre e 

aquático. 

● Levantamento e mapeamento dos 

espaços da escola e da cidade, para a 

prática da Escalada, usando celular com 

câmera e registro escrito. 

● Vivências na escola e outros 

espaços (externos), a partir do 

levantamento realizado anteriormente, 

sobre a Escalada: tipos de escalada 

(escalada livre, boulder, escalada 

esportiva, big-wall); Os tipos de vias; 

equipamentos; Nós (nó oito e lais guia, 

pescador e nó de fita, boca de lobo, fiel, 

UIAA, nó blocante); Técnicas verticais; 

e Habilidades (suspensão, balanços, 

equilíbrios, oposições e apoios). 

● Construção da parede ou muro de 

escalada indoor num local apropriado, 

com agarras artificiais, feitas em 

resinas, ou pedaço de madeiras, canos 

de pvc, e outros materiais. (ver link para 

apostila de montagem da parede) 

● Realização de jogos para vivenciar 

a escalada em paredes artificiais ou 

alternativas para minimizá-

los. 

⚫ Identifica as 

peculiaridades e elementos 

comuns das PCA na 

natureza, realizadas no 

contexto aquático, como: 

surfe, stand up paddle 

(SUP) e skimboard. 

⚫ Conhece os 

equipamentos, 

indumentária e a 

organização de algumas 

PCA na natureza, bem como 

suas transformações 

históricas. 
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indoor na escola, como: Escalada Jo 

que po; Pega-Pega cada macaco no seu 

galho; roubar o rabo; 3x3, Twister. 

● Aula de campo nos ambientes 

naturais da cidade (Parque das Dunas, 

Bosque das Mangueiras, Parque da 

Cidade, praias urbanas, entre outros), 

enfocando às PCA: slackline, escalada, 

rapel, tirolesa, trekking e corrida de 

aventura, arvorismo, e a relação de 

lazer na natureza.(ver material de apoio 

19, 20 e 21) 

● Parcerias com empresas que 

promove PCA na natureza para 

desenvolver oficinas (Exemplo: 

Bombeiro Mirim, vivência do rapel e 

grupos de Escoteiros da cidade). 

● Palestra para abordar as 

capacidades físicas mais exigidas em 

cada uma das PCA, assim como: 

articulações, músculos, estrutura 

esquelética, sistema cardíaco, sistema 

respiratório e sistema circulatório, 

oportunizando trabalhar de forma 

interdisciplinar com as áreas:  

Geografia, Ciência e Biologia. 

● Vídeos sobre segurança, proteção 

e Primeiros Socorros nas PCA. 

● Produção de vídeos (usando 

imagens e filmagens) das PCA na 

natureza e no meio urbano praticadas na 

nossa cidade. 

● Perceber o gosto por alguma 

prática corporal de aventura que 
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promova satisfação pessoal e/ou 

coletiva, fomentando a prática de 

exercícios e atividade física como 

forma de manutenção da saúde, 

qualidade de vida, não só na 

adolescência, como também na vida 

adulta. 

Práticas Corporais de Aventura 

Urbanas 

Ex: Prática de Orientação Urbana 

(EF89EF10NAT) Identificar, explorar 

e avaliar os locais disponíveis no 

entorno da escola para a realização de 

diferentes práticas corporais de 

aventura urbanas. 

(EF89EF11NAT) Participar das PCA 

Urbanas percebendo as exigências, 

potencialidades e limites do corpo, 

respeitando as diferenças individuais e 

de desempenho corporal. 

⚫ Pesquisas e vivências os diversos 

gestos corporais específicos desta 

prática, como: corrida, caminhada, 

leitura de mapa, entre outros. 

⚫ Videoaula da prática de orientação, 

para conhecimento. (ver material de 

apoio 22, 23, 24 e 25). 

⚫ Prática da orientação usando o 

mapa da escola e/ou bairro objetivando 

conhecer, manusear e utilizar a 

bússola. 

⚫ Vivência dentro da escola, usando 

o aplicativo Google Earth, 

objetivando visualizar via satélite, a 

área da escola e do bairro, e possíveis 

local de práticas. (ver material de 

apoio 26) 

⚫ Mapeamento e construção da pista 

de orientação no ambiente escolar e/ou 

entorno da escola através do aplicativo 

de geolocalização (Global Positioning 

System - GPS). Uso dos aplicativos 

Wikiloc, Strava e Relive para celular 

(disponível gratuitamente no play 

Store, para android e Iphone) que 

podem ser usados para mapeamento, 

⚫ Reconhece no 

bairro os locais possíveis e 

disponíveis para a prática de 

PCA urbanas. 

⚫ Constrói junto ao 

professor vivências 

adaptadas ao contexto 

escolar e extraescolar. 

⚫ Reconhece os 

riscos presentes nas PCA 

urbana em virtude das 

construções, trânsito entre 

outros e consegue propor 

alternativas para minimizá-

los. 

⚫ Diferencia os 

objetivos das PCA urbana 

na prática da orientação em 

relação a sua organização e 

montagem.  

⚫ Trabalha 

coletivamente na 

construção da pista de 

orientação. 

⚫ Percebe às 

exigências, potencialidades 
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temporizador das atividades e 

acompanhamento do relevo da trilha 

na escola ou em espaços abertos no 

entorno (ver material de apoio 27).  

⚫ Criação coletiva, estudantes e 

professor, de uma pista de orientação 

com obstáculos. 

⚫ Vivência da pista construída pelos 

estudantes e professor, tendo como 

foco reconhecer e respeitar às 

exigências, potencialidades e limites 

corporais, como: fadiga, musculatura 

envolvida, esforço físico, sistema 

cardiorrespiratório, capacidade física 

mais exigida (velocidade, força, 

coordenação, resistência), entre outras. 

⚫ Perceber o gosto por alguma prática 

corporal de aventura urbana que 

promova satisfação pessoal e/ou 

coletiva, fomentando a prática de 

exercícios e atividade física como 

forma de manutenção da saúde, 

qualidade de vida, não só na 

adolescência, como também na vida 

adulta.  

e limites corporais na 

vivência prática.  

Fonte: NATAL, REFERENCIAIS CURRICULARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DO NATAL. Educação Física. 2020. No Prelo. 
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Anexo 2 - Parecer Consubstanciado do Cep – UFRN 
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