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I - Mapa de Identificação 
 

 
“Para isto existem as escolas: 

não para ensinar as respostas, mas para ensinar as perguntas. 
As respostas nos permitem andar sobre a terra firme. 

Mas, somente as perguntas nos permitem entrar pelo mar desconhecido”. 
Rubem Alves (2008) 

 

 

1.1 INTRODUÇÃO 

 

A Educação Básica brasileira, de acordo com a Lei n° 9394, de 20 de 

dezembro de 1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) - 

constitui a referência fundamental da organização do sistema educacional do país. 

No artigo 21º, a Educação Básica é composta por “Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Ensino Médio” e, conforme artigo 2º, “tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho”.  

A primeira etapa da Educação Básica - Educação Infantil está inserida na 

seção II, art. 29-31 da LDB e tem como finalidade o “desenvolvimento integral da 

criança até os seis anos de idade, nos aspectos físico, psicológico, intelectual, 

social” (BRASIL, 1996). Está subdividida em: Creches (para crianças de até três 

anos) e Pré-escolas (para crianças de quatro a seis anos de idade1). A Educação 

Infantil tem um papel fundamental na formação e no desenvolvimento da criança nos 

aspectos físicos, cognitivos, afetivos e sociais.  

Para Coria-Sabini (1993), a infância é um período especial do 

desenvolvimento. A construção da inteligência e a aquisição da aprendizagem, bem 

como a aquisição de habilidades, de valores e das atitudes são desenvolvidas nesta 

fase da criança e servem para toda vida. Ambientes propícios que favoreçam o 

brincar, o descobrir, o aprender, como também as aquisições da escrita, da 

linguagem, da matemática, das artes, das ciências, da saúde, do movimento 

humano e da Educação Física, contribuem para este processo de desenvolvimento. 

A Educação Física no Brasil está inserida pela LDB, no art. 26º, “[...] os 

currículos do Ensino Fundamental e Médio devem ter uma base nacional comum, a 

                                                 
1
 A variação da idade deve-se ao período de adaptação à  Lei nº. 11.274, de 6 de fevereiro de 2006, 

que aponta a obrigatoriedade da Ampliação do Ensino Fundamental para Nove Anos, e o prazo até 
2010 para que os sistemas de ensino se adaptem.   

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11274.htm
http://portal.mec.gov.br/seb/index.php?option=content&task=view&id=183&Itemid=221
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ser complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma 

parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da 

cultura, da economia e da clientela”. No mesmo artigo, inciso § 3°, “[...] a Educação 

Física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular 

obrigatório da Educação Básica, sendo sua prática facultativa somente aos 

estudantes mencionados neste inciso”.   

Na Educação Infantil, contudo, a Educação Física não é componente 

curricular obrigatório, conforme o art. 12º da LDB: “[...] os estabelecimentos de 

ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a 

incumbência de: I – elaborar e executar sua proposta pedagógica [...]”. Fica a cargo 

dos municípios a elaboração de uma proposta pedagógica com o apoio da União e 

do Estado.  

A Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina, adequando-se à 

LDB, inseriu a Educação Física como componente curricular obrigatório na 

Educação Infantil conforme o art. 32º, § ÚNICO da Lei Complementar nº. 170/1998, 

“[...] o ensino de arte e Educação Física são componentes curriculares obrigatórios, 

ajustando-se às faixas etárias e às condições das crianças”. Porém, nem todos os 

municípios dispõem de regulamento, lei, ementa ou decreto municipal do ensino de 

Educação Física na Educação Infantil. 

Baseado nestas afirmações a Educação Física na Educação Infantil é 

essencial às crianças, pois possibilita um contato maior com as habilidades 

corporais, psicomotoras, hábitos de higiene, alimentação saudável, atividades 

culturais e jogos lúdicos com a finalidade de lazer, qualidade de vida, expressão de 

sentimentos, afetos e emoções.  

Conforme as Diretrizes da Política Nacional, a Educação Infantil “deve se 

articular às políticas de Saúde, Assistência Social, Justiça, Direitos Humanos, 

Cultura, Mulher e Diversidades, bem como aos fóruns de Educação Infantil e outras 

organizações da sociedade civil” (BRASIL, 2006 p.18). Desta forma, a escola pode 

assumir plena formação à criança, ao integrar Educação Física no processo 

educacional.  

A Educação Física está associada à saúde física, qualidade de vida e 

longevidade da criança. A Organização Mundial da Saúde, em 07 de abril de 1948, 

conceituou saúde como sendo o completo bem-estar físico, mental e social e não 

apenas a ausência de doença. Este conceito gerou polêmica e discussões, levando 
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a estudos e pesquisas. A saúde, segundo Bagrichevsky (2003, p. 138), “não é uma 

condição estática, existente somente devido à ausência de doenças, mas um 

processo de aprendizagem, tomada de decisão e ação para a otimização do bem-

estar próprio”. E a saúde escolar, conforme Conceição (1994, p. 41), “é um conjunto 

de ações destinadas a promover e recuperar a saúde das coletividades integrantes 

do sistema educacional”. Neste contexto, a Educação Física escolar assume a tarefa 

de desenvolver estilos de vida ativos, permanentes e consistentes.  

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998, p. 29), 

a Educação Física deve ser entendia como: 

[...] uma disciplina que introduz e integra o aluno na cultura corporal de 
movimento, formando o cidadão que vai produzi-la, reproduzi-la e 
transformá-la, instrumentalizando-o para usufruir os jogos, os esportes, as 
danças, as lutas e as ginásticas em benefício do exercício crítico de 
cidadania e da melhoria da qualidade de vida. 

A preocupação e a responsabilidade para com os conhecimentos relativos à 

construção da identidade pessoal, cuidado com o corpo, alimentação saudável, 

higiene, valorização dos vínculos afetivos e todas as implicações relacionadas à 

saúde e à coletividade, devem ser de responsabilidades da educação dentro da rede 

escolar de ensino e de todos os profissionais envolvidos com a formação integral da 

criança.   

A Constituição Federal define ser de responsabilidade do poder público a 

educação de crianças de zero a seis anos e, por intermédio da LDB, transfere essa 

responsabilidade para os municípios (art.11) que ainda não conseguem atender toda 

a demanda no país. A Educação Infantil é um direito público, cabendo ao município 

a expansão da oferta, com o apoio das esferas estadual e federal. A ausência da 

Educação Física como componente curricular, nessa fase, pode gerar prejuízos ou, 

pelo menos, não contribuir na formação da criança, uma vez que neste período ela 

forma seu caráter e pode perder uma excelente oportunidade de desenvolvimento 

em sua aprendizagem. 

Na cidade de Blumenau (SC), segundo o Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP2, o município contém 127 escolas no 

                                                 
2
 INEP - Autarquia Federal vinculada ao Ministério da Educação (MEC), cuja missão é promover 

estudos, pesquisas e avaliações sobre o Sistema Educacional Brasileiro com o objetivo de subsidiar a 
formulação e implementação de políticas públicas para a área educacional a partir de parâmetros de 
qualidade e eqüidade, bem como produzir informações claras e confiáveis aos gestores, 
pesquisadores, educadores e público em geral. 
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ensino Básico: Educação Infantil. Este número de escolas abrange todas as redes 

municipais, estaduais e particulares de ensino conforme tabela a seguir:  

Mapa 1 – Escolas com Educação Infantil de Blumenau/SC 
 

Rede Escolar Área Urbana Área Rural TOTAL 

Municipal 60 12 72 

Estadual 24 1 25 

Particular 29 1 30 

Número de Escolas no Município de Blumenau 127 

     Fonte: INEP (2008) 

 

A Prefeitura Municipal de Blumenau, por intermédio da Secretaria Municipal 

de Educação – SEMED, inseriu a Educação Física nos Centros de Educação Infantil 

(CEI‟s), por meio de um Projeto: Ação Complementar de Educação Física (PAC) 

que, no ano de 2006, abrangeu em seu início 11 CEI‟s, beneficiando 15,3% dos 

CEI‟s, ampliando-se para 28 CEI‟s, alcançando 38,9% em 2007, 42 CEI‟s (58,3%) 

em 2008 e totalizando 48 CEI‟s (66,6%) em 2009. Posto que a Educação Física na 

rede Municipal de Ensino de Blumenau (SC) não faz parte do currículo da Educação 

Infantil, o PAC elaborado e implantado pela SEMED tem o intuito de suprir a 

necessidade que ainda não está regulamentada por lei, ementa ou decreto 

municipal.  

Conforme consta no PAC (BLUMENAU, 2008, p. 06), a idéia de implantar 

Educação Física nos CEI‟s “foi baseada na compreensão da importância de uma 

educação bem dirigida, rica em estímulos, variedades e prazer. Surge a proposta de 

vincular as atividades lúdicas, aos métodos de ensino”. O PAC tem como objetivo: 

Estimular a participação das crianças para a prática do movimento corporal 
em suas mais variadas formas, desenvolvendo na criança espírito 
cooperativo, autoconfiança, capacidade afetiva, física, cognitiva, respeito e 
confecção de regras através de jogos e brincadeiras que têm como 
características a fantasia e a imaginação, além de conhecer e cuidar do 
próprio corpo, valorizando e adotando hábitos saudáveis como um dos 
aspectos básicos da qualidade de vida (BLUMENAU, 2008, p. 25). 

Pelo PAC, constatou-se que a Secretaria Municipal ainda não dispõe de 

Projeto Político-Pedagógico (PPP) para a Educação Física na Educação Infantil. Um 

PPP deve mostrar o que a instituição escolar pretende ou idealiza fazer: objetivos, 

metas e estratégias, tanto no que se refere às atividades pedagógicas, quanto às 

funções administrativas. O PPP é parte do planejamento e da gestão escolar, e sua 

importância reside no fato de ser uma direção, um rumo para as ações da escola.  
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O projeto é político porque reflete as opções e escolhas de caminhos e 
prioridades na formação do cidadão, como membro ativo e transformador 
da sociedade em que vive. O projeto é pedagógico porque expressa as 
atividades pedagógicas e didáticas que levam a escola a alcançar seus 
objetivos educacionais. É importante que o Projeto Político-Pedagógico seja 
entendido na sua globalidade, isto é, naquilo que diretamente contribui para 
que os objetivos prioritários da escola, que são as atividades educacionais, 
e naquilo cuja contribuição é indireta, ou seja, as ações administrativas. É 
também um instrumento que identifica a escola como uma instituição social, 
voltada para a educação, portanto com objetivos específicos para esse fim 
(VEIGA, 2002, p. 13-14). 

O PPP deve conter conteúdos de currículo mínimo da disciplina ministrada, 

juntamente com sua proposta metodológica. A Secretaria Municipal de Educação de 

Blumenau (SC) está em vias de elaborar o PPP e, baseando-se no art. 9º, IV da LDB 

(BRASIL, 1996), a União incumbir-se-á de “[...] estabelecer, em colaboração com os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios, competências e diretrizes para a 

educação infantil [...] que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de 

modo a assegurar formação básica comum.” 

De acordo com o Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil – 

RCNEI (BRASIL, 1998, p.19): “[...] a elaboração de propostas educacionais veicula 

necessariamente concepções sobre criança, educar, cuidar e aprendizagem, cujos 

fundamentos devem ser considerados de maneira explícita”.  

A preocupação e a responsabilidade para com os conhecimentos relativos à 

construção da identidade pessoal, ao cuidado com o corpo, alimentação saudável, 

higiene, valorização dos vínculos afetivos e todas as implicações relacionadas à 

saúde e à coletividade são, também, responsabilidades da Educação dentro da rede 

escolar de ensino e de todos os profissionais envolvidos com a formação integral da 

criança. 

O RCNEI traz algumas concepções de criança e de educação que foram 

utilizadas para traçar os objetivos, as metas e os conteúdos a serem abordados na 

Educação Infantil. Para o RCNEI educar significa “propiciar situações de cuidados, 

brincadeiras e aprendizagens orientadas de forma integrada e que possam contribuir 

para o desenvolvimento das capacidades infantis de relação interpessoal” (BRASIL, 

1998, p. 23).  

Os conteúdos estão organizados em dois eixos de experiências: Formação 

Pessoal e Social; Conhecimento de Mundo, constituídas pelas seguintes áreas de 

trabalho: Identidade e Autonomia; Movimento; Música; Artes Visuais; Linguagem 

Oral e Escrita; Natureza; Sociedade e Matemática. O RCNEI ressalta que a 
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organização possui um caráter instrumental e didático, cabendo ao professor a 

construção de conhecimentos de maneira integrada e global, pois existem inter-

relações entre as diferentes áreas a serem trabalhadas com as crianças. 

A Educação Física, por meio do movimento, de sua cultura corporal 

integrada à saúde, está relacionada diretamente à atividade física, qualidade de vida 

e longevidade; a prática de uma atividade física associada às orientações de hábitos 

alimentares saudáveis pode promover saúde a médio e longo prazo na vida da 

criança na Educação Infantil.  

Os principais benefícios à saúde advêm da prática de atividade física 

referem-se aos aspectos antropométricos, neuromusculares, metabólicos e 

psicológicos. De acordo com Matsudo e Matsudo (2000), os efeitos são: metabólicos 

- o aumento do volume sistólico; o aumento da potência aeróbica; o aumento da 

ventilação pulmonar; antropométricos e neuromusculares - a diminuição da gordura 

corporal; o incremento da força e da massa muscular; da densidade óssea e da 

flexibilidade; psicológicos - melhoria da auto-estima, do auto-conceito, da imagem 

corporal, das funções cognitivas e da socialização.  

A Educação Física também está integrada diretamente com a matemática, 

pois números, medidas, espaço e formas estão presentes nas atividades lúdicas e 

nas ações cotidianas das crianças, em conceitos básicos de matemática que se 

farão necessários por toda a vida. Pode-se dizer que a criança, dentro do sistema 

educacional de ensino, inicia um processo de aprendizagem, de formação humana e 

de construção de conhecimento.  

Devido aos vários benefícios relacionados à saúde da criança, oriundos de 

uma atividade física, e considerando que a Educação Física está associada 

diretamente aos conteúdos matemáticos e, neste processo, contar e medir são 

essenciais para o desenvolvimento da criança, justifica-se a proposta interdisciplinar 

ao integrar a Educação Física e a Matemática centrada na saúde da criança na 

Educação Infantil, uma vez que, esta fase é um importante momento para adoção de 

novas práticas, vivências e comportamentos relacionados à saúde, pois diversas 

situações e experiências podem definir o perfil de saúde na idade adulta.  

Conforme consta no RCNEI, os conteúdos programáticos devem estar 

integrados e como na bibliografia disponível do referencial não há um trabalho 

específico integrando Educação Física e a Matemática voltada à saúde da criança, 

que auxilie o professor da Educação Infantil, é pertinente elaborar uma proposta 
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pedagógica interdisciplinar3 que integre Educação Física e Matemática na Educação 

Infantil.  

De acordo com Lück (1994), e para Japiassu (1976), a interdisciplinaridade é 

a convergência de várias disciplinas com vistas à resolução de um problema cujo 

enfoque teórico está, de algum modo, ligado ao da ação ou da decisão ou mesmo 

um movimento de interação de áreas de conhecimento diferentes, visando à 

superação da visão fragmentada da realidade. Nesta ótica, a interdisciplinaridade 

pode ser compreendida como um ato de troca, de reciprocidade das áreas do 

conhecimento.  

A interdisciplinaridade se refere aos níveis de interação entre as disciplinas 

ou áreas do saber dentro do sistema educacional. Japiassu (1976) caracteriza 

interdisciplinaridade pela presença de uma axiomática comum a um grupo de 

disciplinas conexas e definida no nível hierárquico imediatamente superior, o que 

introduz a noção de finalidade, ou seja, desta forma pode-se dizer que na 

interdisciplinaridade há cooperação e diálogo entre as disciplinas do conhecimento. 

Na perspectiva escolar, a interdisciplinaridade não tem a pretensão de criar 

novas disciplinas ou saberes, mas de utilizar os conhecimentos de várias disciplinas 

para resolver um problema concreto ou compreender um fenômeno sob diferentes 

pontos de vista. Em suma, “a interdisciplinaridade tem uma função instrumental. 

Trata-se de recorrer a um saber útil e utilizável para responder às questões e aos 

problemas sociais contemporâneos” (BRASIL, 1998, p. 34) 

Para Fazenda (1999), a interdisciplinaridade possui uma dimensão 

antropológica, no sentido de impregnar e influenciar os comportamentos, ações e 

projetos pedagógicos, ou seja, transcende o espaço epistemológico, sendo 

incorporada aos valores e atitudes humanos que compõe um perfil interdisciplinar. 

Segundo Severino e Sá (1989), na interdisciplinaridade é importante não priorizar a 

perspectiva epistemológica, pois a referência fundamental da existência humana é a 

prática. Conforme Severino (2001, p. 9), “é a prática que constrói a educação assim 

como toda a expressão da existência humana”.  

Na Matemática, uma área que vem sendo amplamente utilizada como 

método interdisciplinar é a Modelagem Matemática – MM, Biembengut e Hein (2007, 

p. 7) afirma que a MM “é a arte de expressar por intermédio de linguagem 

                                                 
3
 Comum a diversas disciplinas, no caso específico desta dissertação está relacionada à Educação 

Física e à Matemática. 
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matemática situações-problema de nosso meio”, ou seja, é criar modelos na busca 

de soluções para problemas atuais e nas mais diversas áreas do conhecimento. De 

modo geral pode-se dizer que a MM é interdisciplinar por natureza, pois utiliza os 

resultados e os instrumentos de outras áreas como ponto de partida para seu 

desenvolvimento. 

A MM é voltada à elaboração ou criação de modelo matemático, não apenas 

para uma solução particular, mas como suporte para outras áreas. Esse processo 

pode ser utilizado em qualquer área do conhecimento. De acordo com Biembengut e 

Hein (2007), a MM tem sido defendida como um método de ensino e aprendizagem 

de matemática, em qualquer nível de escolaridade, uma vez que oportuniza ao 

estudante aprender a arte de modelar, matematicamente, bem como a arte de 

explicar as práticas matemáticas de culturas sociais.  

É crescente o movimento, em diversos países, pela a modelagem e 

aplicações matemáticas como método de ensino e aprendizagem em todos os níveis 

de escolaridade. Justifica-se pelo fato do método propiciar a criança fazer uso da 

matemática para compreender uma situação ou resolver um problema de outra área 

do conhecimento, isto é, integrar matemática a outra área do conhecimento e em 

especial, área que a criança apresenta interesse.  

Segundo Bassanezi (2002, p. 19), “quando se procura refletir sobre porção 

da realidade, na tentativa de entender ou de agir sobre ela, o processo implica em 

selecionar da realidade argumentos ou parâmetros considerados essenciais e 

formalizá-los por meio de um modelo”. Por meio de um modelo matemático é 

possível compreender o fenômeno que o gerou, fazer uso para solucionar uma 

situação-problema similar ou ainda, explicar um fenômeno, deduzir, inferir ou mudar 

uma situação. 

Uma explicação sempre é uma proposição que reformula ou recria as 
observações de um fenômeno dentro de um sistema de conceitos aceitáveis 
para um grupo de pessoas que compartilham um critério de validação 
(MATURANA; VARELA 2001, p. 70). 

O uso do método interdisciplinar de MM nas aulas instiga o interesse das 

crianças em conhecer e compreender o mundo em que habitam na medida em que 

o professor desenvolve temas atuais e conhece os elementos formais requeridos de 

forma a tornar familiar e compreensível. O que pode atrair as crianças é a 

compreensão de questões de assuntos que elas têm certa percepção, via meios de 
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comunicação ou informativos, e a possibilidade de torná-las familiar. Segundo Levy 

(1995, p.27), “nas interações com as coisas, se desenvolve competências. Por meio 

das relações com os signos e com a informação se adquire conhecimentos. Em 

relação com os outros, mediante iniciação e transmissão, faz-se viver o saber”.  

Muitas são as possibilidades quando se trata de interdisciplinaridade e não 

há receitas a seguir. O ponto de partida é dado pelos problemas escolares 

compartilhados pelos professores e por suas experiências pedagógicas integrados 

aos objetivos da escola. 

 

1.2 PROBLEMATIZAÇÃO 

 

No âmbito escolar a Educação Física está associada à saúde física, 

qualidade de vida e longevidade da criança. A matemática se faz presente em várias 

atividades da vida no contar, no comparar tamanhos, no reconhecimento de formas. 

Embora sem qualquer formalidade os conceitos e idéias matemáticas (numéricas, 

geométricas, medidas e grandeza), são essenciais nos exercícios e nos jogos 

promovidos pela Educação Física, em especial quando voltados à saúde física da 

criança.  

As atividades corporais na Educação Física favorecem o aprendizado da 

matemática, pois o corpo humano é composto por segmentos que contêm medidas, 

formas e simetrias. Para Smole, Diniz e Candido (2000, p.15), “as atividades 

corporais podem se constituir numa forma, numa rota para as crianças aprenderem 

noções e conceitos matemáticos”. Em outra publicação, Smole ressalva a 

importância das atividades corporais na formação do conhecimento da criança 

dizendo que:  

[...] não há lugar na matemática para o aluno „sem corpo‟, especialmente na 
escola infantil, onde estão às gêneses de todas as representações, de todas 
as noções, pré-conceitos e conceitos que mais tarde trarão a possibilidade 
da criança aprender a beleza da matemática como ciência (SMOLE, 2000, 
p.121). 

Apesar disso, há pouca literatura que apresente estas áreas integradas 

nesta faixa etária. O ensino da matemática encoraja a criança de modo que ela 

possa explorar a variedade de idéias, não apenas numéricas, mas aquelas 

relacionadas à geometria e às medidas, de maneira que possam instigar a 
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curiosidade e a aquisição de diferentes formas de perceber e compreender o mundo 

em que vive (SALVADOR, 2004).  

Contar e medir são ações antigas quanto à natureza humana. Ao ensinar 

matemática na Educação Física, por meio de números, medidas e formas, atreladas 

com as atividades lúdicas na atividade física, as crianças podem conseqüentemente, 

desenvolver sua capacidade de generalizar, analisar, sintetizar, inferir, formular 

hipóteses, deduzir, refletir e argumentar.  

O Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil - RCNEI afirma que: 

As noções matemáticas (contagem, relações quantitativas e espaciais etc.) 
são construídas pelas crianças a partir das experiências proporcionadas 
pelas interações com o meio, pelo intercâmbio com outras pessoas que 
possuem interesses conhecimentos e necessidades que podem ser 
compartilhados. As crianças têm e podem ter várias experiências com o 
universo matemático e outros que lhes permitem fazer descobertas, tecer 
relações, organizar o pensamento, o raciocínio lógico, situar-se e localizar-
se espacialmente (BRASIL, 1998, p. 213). 

Desse modo, a criança enquanto pratica uma atividade física com o foco na 

saúde, pode ser incentivada a realizar contagens, comparar quantidades, identificar 

algarismos, adicionar pontos, formas geométricas, aprendendo conteúdos 

relacionados à matemática. Simultaneamente, a integração entre a matemática e às 

atividades físicas, seja para contar pontos, dividir ou formar grupos, torna-se um 

meio de socialização muito grande, além de tornar o ensino da matemática mais 

prazeroso associado às atividades lúdicas na Educação Física.  

A aprendizagem da matemática na Educação Infantil, desenvolvida com a 

Educação Física, de acordo com Picciguelli e Ribas (2007 p.17), pode “[...] ser 

significativa, ou seja, deve assumir que aprender possui um caráter dinâmico, 

direcionado para os alunos ampliarem cada vez mais suas participações nas 

atividades de ensino-aprendizagem”. 

A Educação Física, com a interdisciplinaridade da Matemática, por meio da 

área da Modelagem Matemática na Educação Infantil, proporciona a oportunidade 

para que a criança possa desenvolver, além da sua psicomotricidade4, a capacidade 

de estabelecer noções matemáticas presentes no seu cotidiano, como: contagem, 
                                                 
4 Integração superior da motricidade, produto de uma relação inteligível entre a criança e o meio - 
autocontrole muscular.  A psicomotricidade na prática pedagógica de Educação Física, contribui para 
o desenvolvimento da criança no processo de ensino-aprendizagem, favorecendo os aspectos 
afetivos, cognitivos e motores (FONSECA, 1988). São várias as classificações e os termos adotados 
para denominar os conceitos da psicomotricidade, sendo eles: coordenação motora ampla e fina, 
equilíbrio, esquema corporal, lateralidade, orientação espacial e temporal, ritmo, sentidos e 
socialização. 



20 

 

relações espaciais, quantidades, formas geométricas, medidas de comprimento, 

peso, volume e tempo. Os números estão presentes no dia-a-dia e servem para 

memorizar quantidades, identificar algo, antecipar resultados, contar, numerar, medir 

e operar. A criança, neste contexto, percebe a diferença entre objetos que têm 

tamanho, peso, volume e distingue também o longe e perto, alto e baixo, rápido e 

lento. Toda essa vivência permite que a criança faça uma comparação, uma relação 

e uma representação (significado) com o meio e consigo mesma, estabelecendo 

uma constante troca de informações e gerando o conhecimento.  

Na Educação Infantil as descobertas e a ampliação das experiências 

individuais, culturais, sociais e educativas têm um espaço particular. A Educação 

Física tem um papel fundamental neste espaço, pois proporciona à criança uma 

diversidade de experiências por intermédio de situações nas quais ela possa criar, 

inventar e descobrir movimentos novos. A criança elabora conceitos e idéias sobre o 

movimento e suas ações, por meio de situações, experiências ou atividades (com o 

corpo e com materiais de interação social). Ela descobre os próprios limites, enfrenta 

desafios, conhece e valoriza o próprio corpo, interage com outras crianças e 

expressa sentimentos utilizando a linguagem corporal, situando se no espaço.  

A Educação Física na Educação Infantil torna-se uma disciplina importante 

para promover a interdisciplinaridade já que a criança, nesse processo, aprende com 

outras crianças. No seu grupo social produz valores, linguagem, símbolos, signos, 

sinais e o próprio conhecimento. Os processos pedagógicos interdisciplinares 

passam a ser essenciais na construção do conhecimento da criança, uma vez que, 

no processo de formação humana, ela realiza a interação com o meio social e 

cultural. Isso faz com que ela possa conhecer os significados e criar sentidos para 

os conceitos a partir de suas vivências.  

A criança se expressa com seu corpo, por meio do movimento. O corpo 

possibilita à criança apreender e explorar o mundo, estabelecendo relações com os 

outros e com o meio. Conforme Sayão (2002), a criança utiliza seu corpo e o 

movimento como forma para interagir com outras crianças e com o meio, produzindo 

culturas. Santin (1987, p. 34) afirma que “o movimento humano pode ser 

compreendido como uma linguagem, ou seja, como capacidade expressiva”. O 

corpo não pode ser pensado como experiência desvinculada da inteligência ou ser 

considerado apenas como uma forma mecânica de movimento, incapaz de produzir 

novos saberes.  
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Esta experiência corporal, propiciada pela Educação Física, de acordo com 

Baecker (2001), abre caminho para que a criança possa aprender conceitos e 

ações, desenvolver sua independência, sua consciência própria e sua 

individualidade para o amadurecimento cognitivo, para a percepção e configuração 

artística e do meio ambiente. A partir destas experiências corporais, abre-se também 

a possibilidade para fomentar a curiosidade, buscar novos conceitos e sentir o 

movimento para modificá-lo e dar-lhe um novo significado. 

 A Educação Física é uma disciplina propícia para desenvolver atividades 

interdisciplinares devido a sua interação com várias áreas do conhecimento, seja na 

área biológica, humana ou exatas. Na Educação Infantil a criança é o início de um 

processo de ensino-aprendizagem e de acordo com o Censo Escolar 2007 do INEP, 

há um crescente aumento de crianças no sistema educacional desta faixa etária. 

Mais de 70% dos 6,4 milhões de crianças, que freqüentam a Educação Infantil, 

encontram-se com idade entre 4 e 5 anos, totalizando aproximadamente 13% dos 

46,9 milhões de crianças da Educação Básica nacional.  

Como a saúde é condição primeira para o desenvolvimento físico e cognitivo 

da criança na escola e, considerando que a Educação Física contribui para isso e a 

matemática de acordo com Biembengut e Hein (2007, p. 7), “tem estado presente 

desde os tempos mais primórdios” e se faz presente no desenvolvimento infantil, 

esta pesquisa tem como propósito analisar as possibilidades e as dificuldades de 

uma proposta pedagógica interdisciplinar de Educação Física e Educação 

Matemática voltada à saúde na Educação Infantil.  
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1.2.1 Questões  

 

a) Como as crianças da Educação Infantil reagem a uma atividade 

pedagógica interdisciplinar? 

b) Quais as possibilidades e as dificuldades dos professores da Educação 

Infantil ao utilizar uma proposta pedagógica interdisciplinar? 

 
 
 

1.2.2 Objetivos  

 

1.2.2.1 Geral 

 

 Analisar as possibilidades e as dificuldades de uma proposta pedagógica 

interdisciplinar de Educação Física integrada à Matemática voltada à saúde da 

criança na Educação Infantil. 

 

1.2.2.2 Específicos 

 

 Verificar a percepção das crianças a partir de uma atividade pedagógica 

interdisciplinar; 

 Levantar as possibilidades e as dificuldades dos professores em 

implantar um trabalho interdisciplinar entre Educação Física e Educação 

Matemática. 
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1.3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Essa pesquisa - Educação Física e Educação Matemática na Educação 

Infantil - possui caráter qualitativo e participante. A denominação do termo "pesquisa 

qualitativa" é definido por Stake (1983) como a compreensão da singularidade e a 

contextualidade de fatos e eventos. Segundo Chizzotti (1991, p.80), "a pesquisa não 

pode ser o produto de um observador postado fora das significações que os 

indivíduos atribuem aos seus atos; deve, pelo contrário, ser o desvelamento do 

sentido social que os indivíduos constroem em suas interações cotidianas".  

Nestes termos a abordagem qualitativa desta pesquisa está centrada em 

entender um fenômeno específico que neste trabalho tratou-se: da criação, 

elaboração e aplicação de um material de apoio didático; da descrição, comparação 

e interpretação dos dados coletados. Os dados levantados advêm das interações e 

percepções dos desenhos de 21 turmas de 10 Instituições de Educação Infantil de 

Blumenau/SC, com envolvimento de 371 crianças entre quatro e cinco anos. Vale 

ressaltar que para a aplicação do material e coleta de dados da entrevista, houve a 

colaboração de quatro professores voluntários, sendo um professor da rede 

particular de ensino e três professores da rede municipal. Houve também a 

colaboração de três coordenadores de Educação Física do município para a 

entrevista, portanto, uma análise subjetiva pelo pesquisador.  

A pesquisa participante, segundo Vio Grossi (1981), é um processo no qual 

a comunidade participa na análise de sua própria realidade, com vistas a promover 

uma transformação social em benefício dos participantes. É uma atividade de 

pesquisa, educacional orientada para a ação. Para Brandão (1999), trata-se de um 

enfoque de investigação social por meio do qual se busca plena participação da 

comunidade na análise de sua própria realidade, com objetivo de promover a 

participação social para o benefício dos participantes da investigação.  

Nesta pesquisa participante, o autor deste trabalho não apenas organizou o 

material de apoio didático pedagógico como, também, aplicou o material por meio de 

um experimento piloto no ano de 2008. Houve a participação de 33 crianças de 

quatro e cinco anos de duas turmas da Educação Infantil, e também a colaboração 

de uma instituição particular de ensino do município de Gaspar/SC na qual, na 

época, o pesquisador era o professor de Educação Física da Educação Infantil. A 

aplicação ocorreu duas vezes por semana, no período vespertino com o tempo de 
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45 minutos cada aula. Após o experimento piloto houve uma reestruturação das 

atividades para a aplicação no município de Blumenau/SC. Essa participação 

promoveu a interação de pessoas da escola na busca de soluções aos problemas e 

o pesquisador, num processo de caráter conscientizador, comunicativo, estabelece 

canais de investigação e de divulgação dos meios estudados de ampla interação 

(BRANDÃO, 1999; THIOLLENT, 2000; ESPELETA; ROCKWELL, 1989). 

A observação participante possibilitou descobrir as interpretações e as 

percepções das crianças mediante uma proposta interdisciplinar e permitiu comparar 

e interpretar as respostas em diferentes atividades do material de apoio didático. Na 

observação participante, o pesquisador deste trabalho participou para melhor interar-

se no contexto, no meio e no grupo no qual foi aplicada a proposta interdisciplinar. 

Os procedimentos metodológicos adotados nesta pesquisa foram baseados 

no livro: Mapeamento na Pesquisa Educacional escrito por Biembengut (2008) que 

“nos faz reconhecer os mais diversos fatores que se manifestam sobre os entes 

pesquisados; entender um fato, uma questão dentro de um cenário; servir-se do 

conhecimento produzido e reordenar alguns setores deste reconhecimento” 

(BIEMBENGUT, 2008, p.135). Organiza-se em três etapas assim denominadas: 

Mapa teórico, Mapa de Campo e Mapa de Análise.  

O mapeamento consiste em:  

[...] identificar e situar saberes desenvolvidos por diversos pesquisadores 
sobre o tema e que permita gerar conhecimentos ou identificar questões 
que ainda não tenham sido reconhecidas, mapa teórico; levantar, classificar 
e organizar os dados para a pesquisa, procurando reconhecer padrões, 
evidências, traços comuns ou peculiares tendo como referência o espaço 
geográfico, o tempo, a história, a cultura, os valores, as crenças e as idéias 
dos entes envolvidos, mapa de campo; e explicitar as significações dos 
dados do mapa de campo com suporte teórico do mapa teórico, a partir de 
cuidadosa percepção, compreensão e interpretação dos dados da pesquisa, 
mapa de análise (BIEMBENGUT, 2008, p. 75) 

Adotou-se o termo mapa definido por Biembengut (2008) como idéia de guia 

para se chegar a alguma informação ou mesmo a algum conhecimento, um 

instrumento que nos permite compreender e fazer comparações, entender 

determinadas informações, ir de um ponto a outro e de uma idéia à outra.  

O mapa na pesquisa iniciou-se pela identificação dos dados envolvidos com 

o problema a ser pesquisado, posteriormente com a classificação e a organização 

desses dados, tendo assim uma visão mais clara do problema, facilitando o 
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reconhecimento de padrões, evidências, de traços comuns ou peculiares da 

pesquisa. 

O mapeamento na pesquisa permite-nos formar imagens da realidade e dar 
sentido às muitas informações, captando traços e características relevantes, 
representando-as e explicitando-as para quem tal construção possa 
interessar, ou ainda agir e intervir sobre essa realidade. Uma verdadeira 
arte: arte na conjunção de conceitos extraídos da realidade e na 
representação de distintos elementos de utilização sobre a realidade em 
movimento (BIEMBENGUT, 2008, p. 51). 

 

1.3.1 Mapa Teórico  

 

O mapa teórico tratou dos processos envolvidos na conceituação, na 

definição do tema, na identificação e do estudo de pesquisas similares e recentes 

que deram sustentação a esta pesquisa. Permitiu justificar a pesquisa, situando-a no 

mapa dos trabalhos já desenvolvidos. Os conceitos e as definições que envolveram 

a pesquisa esclareceram o tema e delimitaram o campo de análise, auxiliando na 

compreensão e explicação do objeto da pesquisa.  

O mapa teórico não se restringe a um mero levantamento e organização de 
dados e, tampouco, ao traçado de um mapa.  É um forte constituinte não 
somente para reconhecimento ou análise dos dados, mas especialmente, 
nos propicia um vasto domínio sobre o conhecimento existente da área 
investigada. Suscita-nos a desenvolver fórmulas ou meios adequados para 
compreensão, análise e representação dos dados ou das informações 
investigadas e conhecer as questões que envolvem as ações educacionais 
ou pedagógicas à medida que essas questões se revelam ou revelam 
movimentos resultantes das circunstâncias (BIEMBENGUT, 2008, p. 90). 

No início da pesquisa fez-se o levantamento das produções recentes de 

trabalhos publicados sobre os temas “Educação Física, Educação Matemática, 

Saúde e Educação Infantil” no Brasil, teoria disponível dos últimos dez anos, nos 

sítios de buscas, bibliotecas virtuais, bancos de teses e dissertações, que permitiram 

identificar a relevância desta pesquisa e sustentar a análise.  

Na primeira etapa do mapa teórico, buscou-se conceitos e definições que 

deram suporte à pesquisa proposta, de acordo com as palavras-chave: Educação 

Física, Educação Matemática, Interdisciplinaridade, Percepção, Modelagem 

Matemática e Saúde. Os locais de busca foram: bibliotecas, sítios eletrônicos de 

universidades e de domínio público. Como um dos temas desta pesquisa é a 

Percepção do material de apoio didático pelas crianças, recorreu-se aos teóricos 
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que escrevem sobre aprendizagem e percepção: Carter (2003); Ratey (2002); 

Kovácks (1997); Sanvito (1991). Apoia-se ainda em Maturana e Varela (2001) e 

Gardner (1994; 1997).  

Na segunda etapa, foram mapeados dados de pesquisas acadêmicas, 

identificando e reconhecendo os estudos recentes sobre temas similares ao desta 

pesquisa. Nestes termos, foram identificadas 420 dissertações, 216 teses, 40 livros 

impressos e 312 artigos em periódicos no período de 1999 a 2008. Estes dados 

contribuíram para justificar a importância e a relevância da pesquisa. A partir da 

classificação e da primeira leitura dos resumos destas produções, foram 

selecionadas 23 produções (1 tese, 6 dissertações, 6 artigos e 10 livros impressos) 

que deram sustentação a esta pesquisa. 

Toda a busca foi realizada nos sítios eletrônicos: www.capes.gov.br/ - 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES); 

www.bdtd.ibict.br/ - Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertação (BDTD); 

www.ibict.br/ - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT); 

www.scholar.google.com/ - Google Scholar; www.bc.furb.br/ - Biblioteca da 

Universidade Regional de Blumenau; www.scielo.org/ - Scientific Electronic Library 

Online (SCIELO).  

Na terceira etapa, foram classificadas e organizadas as 23 produções 

selecionadas na segunda etapa. Nesta seleção, levou-se em consideração a 

relevância do tema da pesquisa, o ano de publicação e a qualidade dos textos. Essa 

primeira classificação permitiu identificar quais dados e experimentos deram 

subsídios para compreender os elementos pesquisados e situar esta pesquisa no 

campo das pesquisas existentes. Foram estruturados, dois quadros das pesquisas 

(teses e dissertações, artigos e livros impressos) contendo título, autor, instituição de 

ensino superior e o ano da publicação. Após a estruturação dos quadros foi 

apresentada a síntese das teses, das dissertações e dos artigos selecionados sobre 

Educação Física, Educação Matemática, Saúde e Educação Infantil.  
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1.3.2 Mapa de Campo 

 

O mapa de campo consistiu em levantar, organizar e classificar um conjunto 

de dados baseados em informações gerais, advindas das pessoas envolvidas na 

pesquisa, e extraídas de documentos. 

[...] o mapa de campo consiste em estabelecer previamente um maior 
conjunto possível de meios e instrumentos para o levantamento, 
classificação e organização de dados ou informações que sejam pertinentes 
e suficientes, considerando pontos relevantes ou significativos e que nos 
valham como mapa para compreender os entes pesquisados  
(BIEMBENGUT, 2008, p. 101). 

Na medida em que os dados foram coletados e levantados, organizou-se um 

mapa (mapa 6) para uma melhor visualização, de maneira a oferecer informações 

do grupo pesquisado, com o objetivo de assinalar traços que tiveram alguma 

semelhança, afinidade ou interação. 

A proposta no mapa de campo foi dividida em três partes: 1 - Elaboração; 2 - 

Aplicação; 3 - Levantamento. 

1 - Elaboração: consistiu na estruturação do material de apoio didático 

pedagógico integrando Educação Física e Educação Matemática voltado à 

saúde da criança na Educação Infantil. Para elaborar o material foi feita a 

análise das leis e normas vigentes e das propostas curriculares oficiais da 

Educação Nacional, especificamente da Educação Infantil conforme Capítulo 

III, item 3.1 Leis e Normas, desta dissertação. Realizou-se também um 

estudo sobre a aprendizagem da criança por meio da percepção e dos 

processos cognitivos, conforme Capítulo II, item 2.2.1 Aprendizagem: 

percepção, cognição e memória. Por fim, houve a interação do método 

interdisciplinar de Modelagem Matemática e de suas fases defendidas por 

Biembengut (2007), denominadas: Percepção e Apreensão → estimulo da 

observação e do interesse; Compreensão e Explicação → aumento do 

conhecimento; Significação e Modelação → associação de idéias, 

criatividade.  

 2 - Aplicação: consistiu na aplicação do material de apoio didático em 10 

instituições de Educação Infantil de Blumenau/SC, em 21 turmas, totalizando 

371 crianças participantes com idade entre quatro e cinco anos. Nesta fase, 

houve a interação com a Secretaria Municipal de Educação de Blumenau – 
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SEMED e com uma Instituição Particular de Educação Infantil, com o intuito 

de viabilizar a aplicação da proposta. Após a autorização das entidades, 

houve a aplicação do material por intermédio de quatro professores de 

Educação Física, que colaboraram de forma voluntária, conforme consta no 

Capítulo III, item 3.2 Criação do Material Didático. 

3 - Levantamento: consistiu na coleta de dados e informações sobre o 

material de apoio didático. Nesta etapa foi realizada a entrevista com quatro 

professores colaboradores e três coordenadores de Educação Física do 

município de Blumenau/SC, com o intuito de identificar a concepção dos 

professores sobre o trabalho interdisciplinar e levantar suas possibilidades e 

dificuldades (Capítulo III, item 3.4 Descrição e Análise das Entrevistas). Para 

identificar a percepção das crianças perante a atividade pedagógica 

interdisciplinar, foram coletados desenhos das atividades sugeridas no 

material de apoio didático, conforme consta no Capítulo III, item 3.3  

Descrição e Análise das Aplicações. 

Vale ressaltar que cada atividade do material de apoio didático (apêndice) foi 

desenvolvida a partir de uma brincadeira lúdica e os conteúdos curriculares foram 

desenvolvidos levando-se em consideração as três fases principais da modelagem 

defendidas por Biembengut (2007): Percepção e Apreensão; Compreensão e 

Explicação; Significação e Modelação. 

Para estimular a observação e aguçar o interesse (percepção e apreensão) 

foram promovidas atividades psicomotoras que envolveram as crianças no contato 

com os conceitos básicos da matemática e da geometria, como também os 

conteúdos de Educação Física, baseado no desenvolvimento da psicomotricidade 

da criança. O aprimoramento do conhecimento (compreensão e explicação) indicou 

ao professor como apresentar e justificar as noções de Matemática, Educação Física 

e Saúde para a criança de forma a permitir a aprendizagem, a percepção e a 

formação de modelos mentais. A associação de idéias (significação e modelação) foi 

o momento que as crianças representaram, por meio de desenhos, os conteúdos 

adquiridos e o que realmente perceberam sobre a proposta interdisciplinar de 

matemática na atividade física.   
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1.3.3 Mapa de Análise 

 

O mapa de análise da pesquisa inteirou o mapa teórico e o mapa de campo 

para responder as questões que guiaram esta pesquisa. A partir desta interação 

elaborou-se uma proposta pedagógica.  

O propósito de uma pesquisa centra-se na possibilidade de se compreender 
um fenômeno, um fato, para assim buscar meios para descrever e predizer. 
A descrição e a compreensão sob certa perspectiva são realizadas durante 
quase todo o percurso da pesquisa. Nesta fase final, com vistas a melhor 
descrição, compreensão e predição devemos dispor de conceitos, 
definições e resultados de um conjunto de pesquisas publicadas 
recentemente sobre temas afins que vão subsidiar a pesquisa – mapa 
teórico e de uma minuta dos dados de campo obtidos diretamente junto a 
pessoas ou indiretamente por meio de documentos – mapa de campo 
(BIEMBENGUT, 2008, p. 117). 

A análise da pesquisa baseou-se em duas etapas: 

1 - dos desenhos elaborados pelas crianças, verificou-se a reação e a 

percepção das crianças da Educação Infantil a uma atividade pedagógica 

interdisciplinar;  

2 - das entrevistas concedidas pelos participantes identificou-se as 

possibilidades e as dificuldades dos professores e coordenadores em utilizar 

uma proposta pedagógica interdisciplinar, conforme consta no Capítulo III 

desta dissertação. 

Adotou-se por concepção de Educação Física, Educação Matemática e 

Saúde a capacidade que a criança tem de conceber, criar e abstrair idéias 

matemáticas e de saúde a partir de atividades físicas, formando modelos mentais e 

aprimorando estes conhecimentos a partir da sua interação com outras crianças e 

com o meio que a cerca. Segundo Biembengut e Hein (2007), cada pessoa processa 

a informação de um modo, de acordo com as suas próprias funções. Ela processa a 

informação que recebe do meio que a envolve. A informação que provém do meio 

em que a pessoa convive é acrescentada àquela que já possui, sendo incorporada 

de acordo com seu valor, procedente de seu conhecimento. Toda percepção origina-

se, primeiramente, da relação entre a pessoa e o mundo e, em um segundo 

momento, na conexão, relação entre a pessoa e outros seres humanos (GARDNER, 

1999). 
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1.4 DIVISÃO DO TRABALHO 

 

As três etapas de pesquisa (mapa teórico, mapa de campo e mapa de 

análise) estão estruturadas em quatro capítulos e organizados da seguinte forma: 

No capítulo I, a Introdução contém a apresentação da pesquisa, a 

contextualização do objeto de pesquisa e sua relevância na área educacional, já que 

a dissertação trata-se dos temas: Educação Física, Educação Matemática, Saúde e 

Educação Infantil. Ainda neste capítulo, apresentam-se a justificativa do tema, os 

objetivos, os procedimentos metodológicos para análise dos dados e a estruturação 

da pesquisa. 

No capítulo II, o mapa teórico, contém a conceituação e definição de termos 

que envolvem as áreas do ensino de Educação Física e Educação Matemática na 

Educação Infantil, na seqüência apresentam-se o levantamento e a análise de 

trabalhos relevantes ao tema pesquisado. Está dividido em sete partes: 

Apresentação; Conceitos e Definições dos Termos; Aprendizagem: percepção, 

cognição e memória; Pesquisas Recentes; Teses e Dissertações; Artigos; 

Consideração sobre o Capítulo. 

No capítulo III, mapa de campo e mapa de análise, contém a interação e a 

identificação do local onde se realizou a pesquisa e a análise dos dados coletados. 

Neste capítulo apresentam-se as leis e os documentos que dizem respeito à 

Educação Física, à Educação Infantil e à Educação Matemática. Além disso, 

elaborou-se um material de apoio didático interdisciplinar integrando Educação 

Física e Educação Matemática voltado à saúde da criança na Educação Infantil 

(apêndice), o qual foi aplicado em dez instituições de Ensino de Blumenau/SC, com 

a colaboração de quatro professores e três coordenadores de Educação Física. 

Ainda neste capítulo, apresentam-se as possibilidades e as dificuldades de uma 

proposta interdisciplinar e as percepções das crianças envolvidas na aplicação da 

proposta. O capítulo está divido em cinco partes: Apresentação; Criação do Material 

de Apoio Didático; Descrição de Análise das Aplicações; Descrição e Análise das 

Entrevistas; Considerações sobre o Capítulo. 

No capítulo IV, Conclusão e Recomendações, contém as respostas às 

questões de pesquisa como também as considerações e as recomendações da 

proposta pedagógica interdisciplinar. O capítulo está dividido em três partes: 

Apresentação; Respostas das Questões; Considerações e Recomendações. 



31 

 

II - Mapa Teórico 
 

“Mas na profissão, além de amar tem de saber.  

E o saber leva tempo pra crescer”. 

Rubem Alves (2008) 

 
 
2.1 APRESENTAÇÃO  

 

Para Biembengut (2008, compreender uma questão ou um fenômeno não é 

apenas registrar discursos ou idéias de outros, que sugerem concordar com as 

nossas, mas, sim, construir formas dotadas de autonomia em relação aos outros 

pesquisadores sobre o tema que estamos tratando, com propriedades especiais que 

permitam contribuir e avançar.  

Muitos pesquisadores iniciantes em educação compreendem a 
fundamentação teórica apenas como recurso para a análise ou avaliação da 
pesquisa. E, assim, quase sempre, buscam apenas por livros que tratam do 
tema e que estejam facilmente disponíveis, nem sempre os mais recentes, e 
fazem compilações deles, ou ainda extraem citações sem clareza do que e 
onde citar. Dispondo de um glosa de saberes consolidados, numa espécie 
de “colcha de retalhos”. Como conseqüência, a pesquisa desenvolvida fica 
submissa ao anúncio (BIEMBENGUT, 2008, p. 89). 

Como esta pesquisa propôs analisar as possibilidades e as dificuldades de 

uma proposta pedagógica interdisciplinar de Educação Física integrada a 

Matemática, voltada à saúde da criança na Educação Infantil, primeiramente 

procurou-se reconhecer estudos recentes sobre os temas similares ao desta 

pesquisa. Para isso, escolheram-se como palavras-chave: Educação Física, 

Educação Matemática, Interdisciplinaridade e Aprendizagem.  

Conforme Capítulo I, item 1.3.1 Mapa Teórico, para dispor de conceitos e 

definições apropriados a esta pesquisa, selecionou-se temas relacionados à 

Aprendizagem: percepção, processos cognitivos e memória. A partir destes temas, 

fez-se uma revisão da literatura e elegeu-se, para dar sustentação a análise desta 

pesquisa, as teorias de Carter (2003), Ratey (2002), Kovács (1997), Sanvito (1991), 

Maturana e Varela (2001), e Gardner (1994;1997).  

Na seqüência foi feito um mapa das produções recentes sobre 

Aprendizagem, Educação Física, Interdisciplinaridade e Educação Matemática na 

Educação Infantil, as quais foram identificadas nos sítios eletrônicos da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), da 

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertação (BDTD), do Instituto Brasileiro de 
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Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), do Scientific Electronic Library Online 

(SCIELO), do Google Scholar e da Biblioteca da Universidade Regional de 

Blumenau. O objetivo foi verificar se existia alguma pesquisa semelhante, e obter 

dados das que tratavam de temas similares para, não apenas guiar esta pesquisa, 

como, ainda, permitir que esta possa valer como referência neste mapa de 

produções. 

Assim, este capítulo divide-se da em: 2.2 Conceitos e Definição de Termos; 

2.3 Aprendizagem: percepção, processos cognitivos e memória; 2.4 Pesquisas 

Recentes; 2.5 Considerações sobre o capítulo. Foram apresentados resultados, 

obtidos por meio do Mapa Teórico, que consistiram na identificação e na seleção de 

produções acadêmicas relevantes para a pesquisa a fim de firmar e reconhecer 

estudos que pudessem sustentá-la. Conforme Biembengut (2008, p.75): 

O mapa teórico apresenta os processos envolvidos na conceituação e 
definição do tema e na identificação e estudo de pesquisas similares e 
recentes que não apenas darão sustentação à pesquisa que se pretende 
efetuar, como também permitirão justificar a pesquisa situando-a no mapa 
dos trabalhos já desenvolvidos. 

 

2.2 CONCEITOS E DEFINIÇÃO DE TERMOS 

Conforme Barbanti (1994, p. 01), “nenhum conhecimento científico teve 

início sem primeiro ordenar e precisar seu vocabulário: é a terminologia que fornece 

as pernas com as quais a ciência caminha”. Se a pessoa não souber exatamente o 

significado de uma palavra ou de um termo, torna-se difícil discutir sobre o assunto, 

ou seja, dar significados vagos para as palavras é argumentar sem saber claramente 

do que se trata.  

Compreender uma questão ou um fenômeno não é apenas registrar 
discursos ou idéias de outros que sugerem concordar com as nossas, mas, 
sim, construir formas dotadas de autonomia em relação aos outros 
pesquisadores sobre o tema que estamos tratando, com propriedades 
especiais que permitam contribuir e avançar. A pesquisa realizada deve 
valer de ponto de partida para outras pesquisas relativas ao tema, em 
contínuo processo de melhoria para obtenção de novos conhecimentos. 
Para isso, o pesquisador precisa se manter atento aos dados e às 
informações obtidas e não se limitar a um caminho fixo, a ponto de não se 
dar conta de eventos não usuais que possam vir a ocorrer. Uma boa 
pesquisa suscita outras ou sugerem outros caminhos, outras possibilidades 
de análise. (BIEMBENGUT, 2008, p. 73). 
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Ao observar os vocabulários: Educação (física, matemática e para a saúde), 

Ensino, Aprendizagem, Interdisciplinaridade e Modelagem Matemática, percebe-se 

que os termos resgatam a história humana e a busca pelo conhecimento, conforme 

apresenta-se a seguir:  

a) Educação - de acordo com Ferreira (1999), é um substantivo feminino 

derivado do latim educatione, cujo significado é o ato ou efeito de educar, ou 

o aperfeiçoamento das faculdades físicas intelectuais e morais do ser 

humano. Pode ser considerado também como o processo pelo qual uma 

pessoa se desenvolve e se aperfeiçoa pelo próprio exercício, ou mesmo 

como uma formação consciente de novas gerações segundo os ideais de 

cultura de cada povo.  

Segundo Cunha (1982) e Machado (1995), a palavra „educação‟ significa o 

processo de desenvolvimento da capacidade física, intelectual e moral. Na 

etimologia do termo „educação‟ não há um perfeito acordo entre os filólogos. 

Uns a fazem derivar do verbo educare, que significa criar, alimentar e outros, 

de um verbo mais antigo, educere, que significa: direção para fora, e do 

verbo – ducere, conduzir, significando em conseqüência - tirar de dentro 

para fora. Com essas afirmações a educação pode ser constituída por dois 

movimentos: de dentro para fora e de fora para dentro.  

Para Aranguren (1975, p. 144), a educação consiste em “transmitir normas 

de comportamento técnico-científica (instrução) e moral (formação do 

caráter) que podem ser compartilhadas por todos os membros da 

sociedade”. Froebel5 (2001) afirma que a educação é o processo pelo qual o 

indivíduo desenvolve a condição humana autoconsciente, em relação à 

natureza e à sociedade.  

De acordo com Rousseau6 (1995), a educação serve para libertar os jovens 

dos constrangimentos não-naturais de uma ordem social malévola e 

arbitrária. Segundo Machado, Fontana e Pasqualotto (2006), a educação 

                                                 
5 Friedrich Wilhelm August Froebel (1782-1852) pedagogo alemão, foi um dos primeiros educadores 

a considerar o início da infância como uma fase de importância decisiva na formação das pessoas. 
Criador dos jardins-de-infância (Kindergarten) defendia um ensino sem obrigações porque o 
aprendizado depende dos interesses de cada um e se faz por meio da prática. 
6 Jean Jacques Rousseau (1712-1778) filósofo suíço, introduziu a concepção de que a criança é um 

ser com características próprias em suas idéias e interesses, e desse modo não mais podia ser vista 
como um adulto em miniatura. Afirmou que a educação não vem de fora, é a expressão livre da 
criança no seu contato com a natureza. 
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que engloba ensinar e aprender, é um fenômeno visto em qualquer 

sociedade, responsável pela sua manutenção e perpetuação a partir da 

passagem às gerações que se seguem, dos meios culturais necessários à 

convivência de um membro na sua sociedade.  

Para Dewey7 (1979), a educação tem como finalidade propiciar à criança 

condições para que resolva por si própria os seus problemas, e não as 

tradicionais idéias de formar a criança, de acordo com modelos prévios, ou 

mesmo orientá-la para um porvir. A educação é uma necessidade social, os 

indivíduos precisam ser educados para que se assegure a continuidade 

social, transmitindo suas crenças, idéias e conhecimentos (DEWEY, 1979). 

As definições de educação, dadas por diversos autores, refere-se à prática 

educativa e ao processo ensino-aprendizagem que leva a criança a 

aprender, saber, pensar, criar, inovar, construir conhecimentos e participar 

ativamente de seu próprio crescimento.  

Educar é criar condições para que as pessoas consigam desenvolver todas 

as suas capacidades. De acordo com Machado, Fontana e Pasqualotto 

(2006) a educação pode ser: Formal - refere-se ao sistema educativo 

altamente institucionalizado, cronologicamente graduad, hierarquicamente 

estruturado e que se estende aos primeiros anos da escola primária até aos 

últimos anos da universidade; Não formal - refere-se a toda a atividade 

organizada, sistêmica e educativa, realizada fora do sistema oficial, para 

facilitar determinadas classes de aprendizagem a subgrupos particulares da 

população, tanto adultos como crianças;  Informal - refere-se a um processo 

que dura toda a vida e no qual as pessoas adquirem e acumulam 

conhecimentos, habilidades, atitudes e modos de discernimento, por meio de 

experiências diárias e na sua relação com o meio ambiente. 

Para Maturna e Varela (2001, p. 29), o educar se constitui no “processo em 

que a criança ou o adulto convive com outro e ao conviver com o outro, se 

transforma espontaneamente, de maneira que seu modo de viver se faz 

progressivamente mais congruente com o outro no espaço da convivência”. 

O educar ocorre, portanto, todo o tempo e de maneira recíproca. 

                                                 
7
 John Dewey (1859-1952) filósofo e pedagogo norte-americano, reconhecido como um dos 

fundadores do Pragmatismo e afirma que só a ação humana, movida pela inteligência e pela energia, 
pode alterar os limites da condição humana. 
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b) Ensino – conforme Ferreira (1999), é um substantivo masculino derivado 

do verbo transitivo direto “ensinar”, do latim insignare cujo significado é 

instruir, lecionar e oferecer condições para que alguém aprenda. Em outras 

palavras o „ensino‟ é a ação ou efeito de ensinar, ou seja, é uma forma 

sistemática normal de transmitir conhecimentos e significa pôr marcas ou 

sinais, designar e mostrar coisas. 

c) Aprendizagem - de acordo com Ferreira (1999), é derivado de: 1) 

aprendiz - substantivo masculino derivado do francês antigo apprentiz e do 

francês moderno apprenti, que aprende arte ou ofício; novato, noviço, 

principiante. 2) agem - é um sufixo derivado do latim aticum do francês age, 

exprime a idéia de estado. O significado de „aprendizagem‟ é a ação de 

aprender qualquer ofício, arte ou ciência; ou o tempo gasto para aprender 

uma arte ou ofício; a palavra „aprender‟ é um verbo derivado do latim 

apprehendere, cujo significado é: ficar sabendo, reter na memória, tomar 

conhecimento e aprender por experiência própria.  

Aprendizagem é um processo de mudança de comportamento obtido por 

meio da experiência construída por fatores emocionais, neurológicos, 

relacionais e ambientais. Aprender é o resultado da interação entre 

estruturas mentais e o meio ambiente. De acordo com Demo (2000) os 

objetivos da aprendizagem estão classificados em: domínio cognitivo - 

ligados a conhecimentos, informações ou capacidades intelectuais 

(habilidades de memorização, compreensão, aplicação, análise, síntese e a 

avaliação); domínio afetivo - relacionados a sentimentos, emoções, gostos 

ou atitudes (habilidades de receptividade, resposta, valorização, organização 

e caracterização); domínio psicomotor - que ressaltam o uso e a 

coordenação dos músculos (habilidades relacionadas a movimentos básicos 

fundamentais, movimentos reflexos, habilidades perceptivas e físicas). 

O processo de aprendizagem não consiste apenas na apreensão de saberes 

estabelecidos e do conhecimento já produzido, mas, também na ampliação 

destes saberes, na produção de novos conhecimentos, e na reconstrução 

dos valores culturais, pois ao mesmo tempo em que a criança aprende, cria 

condições e abre perspectivas para novas situações de aprendizagem que 

se configuram como uma maneira de criar e recriar o mundo (DEMO, 2000). 



36 

 

Davis e Oliveira (1991, p. 20) afirmam que a “aprendizagem é o processo 

pelo qual a criança se apropria ativamente do conteúdo da experiência 

humana, daquilo que o seu grupo social conhece”. Segundo os autores, para 

que a criança aprenda, ela necessita interagir com outros seres humanos, 

“nas inúmeras interações em que se envolve desde o nascimento, a criança 

vai gradativamente ampliando suas formas de lidar com o mundo e vai 

construindo significados para as suas ações e para as experiências que 

vive” (DAVIS; OLIVEIRA, 1991, p. 21). 

De acordo com Leontiev8 (2004), no processo de aprendizagem, para a 

criança aprender conceitos, generalizações, conhecimentos, ela deve formar 

ações mentais adequadas, que no início assume a forma de ações externas 

que os adultos formam na criança e só depois se transformam em ações 

mentais internas. Para Piaget9 (1967), a aprendizagem refere-se à aquisição 

de uma resposta particular, aprendida em função da experiência, seja ela 

obtida de forma sistemática ou não, e a aprendizagem só tem sentido na 

medida em que coincide com o processo de desenvolvimento do 

conhecimento.  

Segundo Vygotsky10 (1989), a concepção de aprendizagem é um processo 

permanente de construção de estruturas conceituais e que envolve os 

mecanismos de funcionamento intelectual, o contexto sócio-cultural em que 

o indivíduo vive a história pessoal de cada um.  

Dentro da concepção inatista, a aprendizagem ocorre com o 

desenvolvimento espontâneo da pessoa, o papel do ambiente é tentar 

interferir o mínimo possível, pois a importância está nos fatores endógenos, 

                                                 
8
 Alexei Nikolaevich Leontiev (1903-1979) psicólogo russo, trabalhou muitos anos com Vygotsky e 

desenvolveu sua própria teoria da atividade, que ligava o contexto social com o desenvolvimento. 
Defende que é por meio das brincadeiras que a criança toma posse do mundo concreto dos adultos. 
9
 Jean William Fritz Piaget (1896-1980) biólogo suiço, considerado o maior expoente do estudo do 

desenvolvimento cognitivo. Estudou a evolução do pensamento até a adolescência, procurando 
entender os mecanismos mentais que a criança utiliza para captar o mundo. Desenvolveu a teoria 
"epistemologia genética", que diz que a partir do nascimento os seres humanos são submetidos a 
fases de desenvolvimento cognitivo, descrevendo quatro estágios de desenvolvimento: sensório, pré-
operacional, operacional concreto e operacional formal.  
10

 Lev Semenovitch Vygotsky (1896-1934) advogado e psicólogo russo, pioneiro na noção de que o 
desenvolvimento intelectual das crianças ocorre em função das interações sociais e condições de 
vida e, que a aquisição de conhecimentos ocorre pela interação do sujeito com o meio. Elaborou a 
teroria tendo por base o desenvolvimento do indivíduo como resultado de um processo sócio-
histórico, enfatizando o papel da linguagem e da aprendizagem nesse desenvolvimento. 
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ou seja, o ser humano já está pronto desde o seu nascimento (DARWIN11, 

1979).  

Na concepção ambientalista a aprendizagem se dá por meio do 

comportamento humano, o ambiente é mais importante do que a maturação 

biológica, ou seja, a aprendizagem é o processo pelo qual o comportamento 

é modificado como resultado da experiência e dos estímulos presentes na 

situação e o tipo de resposta que se espera obter (SKINNER12, 1970).  

Conforme a concepção interacionista, a aprendizagem se dá com a 

interação do meio e do organismo, ambos exercem uma ação recíproca, ou 

seja, os fatores externos e internos se inter-relacionam e a aprendizagem é 

um processo construído durante toda sua vida com outras pessoas e com o 

ambiente. São duas as correntes teóricas mais conhecidas nesta 

concepção, que tanto Piaget (1967) como Vygotsky (1989) concebem a 

criança como um ser ativo, atento, que constantemente cria hipóteses sobre 

seu ambiente. Há diferenças na maneira de conceber a aprendizagem no 

processo de desenvolvimento da criança para estes autores, conforme 

demonstra o parágrafo a seguir: 

- Piaget (1967) defende que a aprendizagem se dá pela maturação biológica 

(fases), os fatores internos preponderam sobre os externos; a aprendizagem 

segue uma seqüência fixa e universal de estágios; a aprendizagem 

subordina-se ao desenvolvimento do ser humano e tem pouco impacto sobre 

ele e minimiza o papel da interação social; os conhecimentos são 

elaborados espontaneamente pela criança de acordo com os estágios de 

desenvolvimento que esta se encontra (conhecimento do individual para o 

social). 

- Vygotsky (1989) defende que a aprendizagem se dá pelo ambiente social 

(zonas), os fatores externos são importantes; para a aprendizagem deve-se 

levar em consideração onde nasce e vive a criança; variando este ambiente 

                                                 
11

 Charles Robert Darwin (1809-1882) naturalista britânico, ficou famoso na comunidade científica 

com sua teoria sobre da evolução humana e afirma que ela se dá por meio da seleção natural e 
sexual. Esta teoria desenvolveu-se no que é agora considerado o paradigma central para explicação 
de diversos fenômenos na Biologia. 
12

 Burrhus Frederic Skinner (1904 -1990) psicólogo norte-americano, criador da teria do behaviorismo 

e restringe seu estudo ao comportamento humano, tomado como um conjunto de reações dos 
organismos aos estímulos externos. O princípio do behaviorismo é que só é possível teorizar e agir 
sobre o que é cientificamente observável. 
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a aprendizagem também variará, para o autor o desenvolvimento e 

aprendizagem são processos que se influenciam reciprocamente, de modo 

que, quanto mais a aprendizagem, mais desenvolvimento; o conhecimento 

(procede do social para o individual) da criança já nasce num mundo social e 

desde o nascimento, vai formando uma visão desse mundo por meio da 

interação com adultos ou crianças mais experientes. 

A aprendizagem sob a ótica da neurociência dá-se pelos processos 

cognitivos, ou seja, ocorre na região cerebral (córtex e hipocampo) pelo 

conjunto de atividades e processos pelo qual um organismo adquire 

informação e desenvolve conhecimentos; mecanismos mentais que agem 

sobre a informação sensorial e busca a interpretação, classificação e 

organização (SACKS, 1995).  

Conforme Sanvito (1991), a aprendizagem se dá por meio da memória 

cognitiva. Pelos modelos de processos de percepção e cognição, o cérebro 

traduz os estímulos externos e internos, manipula os símbolos e expressa 

por meio de imagens ou representações. Para Ratey (2002) e Kovács 

(1997), a aprendizagem se dá pela capacidade da mente significar ou 

modelar uma informação ou um evento e utilizá-los em momento oportuno, 

reflete a habilidade intrínseca do sistema cognitivo de reorganizar-se para 

gerar novos conhecimentos, frente às novas necessidades impostas pelo 

meio.   

A aprendizagem é o resultado de um processo de experiência humana, 

sendo que a interação se torna necessário para que ocorra a aprendizagem. 

Para aprimorar a aprendizagem, é fundamental ressaltar a importância das 

novas experiências que a pessoa irá vivenciar, pois elas desencadearão um 

grande universo de descobertas e aquisições. Quanto mais numerosas e 

mais ricas forem às situações vividas pela pessoa, maior será o número de 

esquemas mentais por ela adquiridos, resultando assim em um 

conhecimento, uma aprendizagem. 

d) Interdisciplinaridade - de acordo com Cunha (1982) e Machado (1995): 

1) inter - significa ação recíproca, ação de A sobre B e de B sobre A;  

2) disciplinar - termo que diz respeito à disciplina, do latim discere - 

aprender, discipulus - aquele que aprende. Contudo, o termo disciplina 
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também se refere a um conjunto de normas de conduta estabelecidas para 

manter a ordem e o desenvolvimento normal das atividades numa classe; 

outro significado para o termo consiste em ordem conveniente a um 

funcionamento regular, submissão, subordinação a regulamento superior. 

Manter a disciplina equivale, nesta acepção, a seguir o regulamento, 

adequar-se a uma hierarquia; outro significado para disciplina é matéria, 

como quando nos referimos à matéria Introdução à Filosofia ou 

Fundamentos da Matemática ou Fisiologia; também é possível entender 

disciplina como um tipo de saber específico, com objeto determinado, 

conhecimentos e saberes relativos a este objeto e métodos próprios;  

3) dade - corresponde  a qualidade, estado ou resultado da ação. Desta 

forma, uma ação recíproca disciplinar - entre disciplinas.  

O termo „interdisciplinaridade‟ significa „comum a diversas disciplinas‟, ou 

seja, é a interação de duas ou mais disciplinas em prol da produção de 

novos conhecimentos. 

O „ensino‟ e a „educação‟ podem ser caracterizados como uma atividade 

que visa promover a aprendizagem, ou seja, uma tentativa de levar uma pessoa a 

aprender efetivamente alguma coisa. Após definir „educação‟ e „ensino‟, buscou-se 

definir os termos: Educação Física, Educação Matemática e Educação para a 

Saúde. 

e) Educação Física - de acordo com Barbanti (1994) é a ciência que estuda 

os objetivos e os processos de instrução, método de ensino para educar o 

movimento humano; atividade didática e pedagógica que objetiva iniciar, 

desenvolver e aperfeiçoar a capacidade de movimento, bem como formar 

uma série de valores acerca do mesmo. Segundo Hildebrandt e Laging 

(1986, p. 6) é na Educação Física que ocorre a “construção de situações em 

que se tornam possíveis experiências para a superação de situações de vida 

presentes e futuras”. 

Para Oliveira (2006) a Educação Física viabiliza à criança uma 

aprendizagem referente a conhecimentos específicos sobre o movimento 

humano e o seu corpo; permite que a criança utilize suas potencialidades 

para movimentar-se de forma individual e intencional, em relação ao meio 

em que vive, na busca de benefícios para a qualidade de vida. 
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Betti (2005), afirma que a Educação Física seleciona e problematiza temas 

da cultura corporal de movimento, tendo em vista sua intencionalidade 

pedagógica (que decorre da escolha por determinados valores). A Educação 

Física favorece às crianças a apropriação crítica da cultura corporal de 

movimento, associando organicamente o saber movimentar-se e o sentir 

movimentar-se.   

De acordo com Betti e Zuliani (2002), a Educação Física é uma disciplina 

que deve assumir a tarefa de introduzir e integrar a criança na cultura 

corporal de movimento, formando o cidadão que vai produzi-la, reproduzi-la 

e transformá-la, em benefício da qualidade da vida. 

Para Maturana e Varela (2001), o corpo está presente e atuante em todo o 

processo de construção de conheciemento, por meio da ação e da 

experiência. Não existe aprendizagem que não seja corpórea, todo processo 

de conhecimento está entrelaçado de sentidos e emoções, ou seja, é 

corporeidade viva. Os autores ressaltam a importância do componente 

corporal e das experiências no processo de aprendizagem. É  vivenciando 

corporalmente e experientando novas situações que as construções de 

conhecimento são possíveis. “todo ato de conhecer faz surgir um mundo [...] 

todo fazer é um conhecer e todo conhecer é um fazer” (MATURANA; 

VARELA, 2001, p. 32). 

f) Educação para a Saúde - é definida por Barbanti (1994, p. 92), como 

“qualquer combinação de experiências de aprendizagem designada para 

facilitar as adaptações voluntárias de comportamentos que conduzem a 

saúde”, ou seja, hábitos que conduzam a uma condição de qualidade de 

vida.  

A definição de saúde varia de acordo com algumas implicações  

legais, sociais e econômicas dos estados de saúde e doença; a definição 

mais difundida é a encontrada na Organização Mundial da Saúde – OMS, 

que define saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e 

social, e não apenas a ausência de doença. Alguns fatores, como 

alimentação, atividade física e acesso ao sistema de saúde definem, de 

forma positiva, esse estado. A saúde hoje é vista como recurso para a vida 
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diária e visa realizar aspirações e satisfazer necessidades lidando bem com 

o meio ambiente. 

Conforme Nahas (2001), a educação para saúde está diretamente 

correlacionada com a promoção da saúde e é definida como uma área de 

estudo. Pode ser considerada como a ciência e a arte de ajudar as pessoas 

a modificarem seu estilo de vida para uma condição ótima de saúde.  

Barbanti (1994) ressalta que a educação para a saúde advém da atividade 

física e consiste em um conjunto de ações no qual a pessoa pratica 

envolvendo gasto de energia e alterações do organismo, por meio de 

exercícios que envolvem movimentos corporais; com aplicação de uma ou 

mais aptidões físicas; além de atividades mentais e sociais, de modo que 

terá como resultados os benefícios à saúde. A OMS recomenda 30 minutos 

de atividade física moderada diariamente para uma educação voltada à 

saúde e qualidade de vida.  

g) Educação Matemática - conforme Ferreira (1999), a palavra matemática 

é um substantivo feminino, derivado do grego mathematiké, que significa 

ensinamentos. É uma ciência que trata das medidas, propriedades e 

relações de quantidades e grandezas. Inclui a Aritmética, a Álgebra, a 

Geometria, a Trigonometria etc. Pode ser aplicada, ou seja, ter aplicações 

concretas em vários ramos como o da Física, Astronomia, etc.; pode ser 

pura - que estuda as propriedades dos seres em abstrato. Pode ser superior 

- que são as partes da Matemática tratadas mais cientificamente, ou mais 

avançadas, abrangendo tudo que vai além da Aritmética, Álgebra, Geometria 

e Trigonometria. Enfim, o temo „educação matemática‟ é o estudo das 

relações de ensino e aprendizagem de Matemática. 

A Educação Matemática busca estratégias de ensino e aprendizagem que 

contribuem para a compreensão da matemática. Bassanezi (2002) afirma 

que ela pode ser utilizada como ferramenta para a vida, por ajudar o aluno a 

pensar com clareza, a raciocinar melhor e perceber sua relação com os fatos 

reais. Para Ruiz (2003) a Educação Matemática inclui todos os processos 

sociais e culturais que buscam gerar aprendizagem dos conceitos e métodos 

da matemática.  
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D‟Ambrósio (1986) afirma que a Educação Matemática é mais que um 

ensino de matemática no espaço escolar, caracteriza-se como um processo 

imerso na totalidade concreta a partir de pensamentos matemáticos. Por 

meio dela se pretende dar conta de um conjunto de práticas ligadas à 

justificação e a argumentação, com base nas perspectivas das relações 

sociais. Desse modo, é importante considerar que a Educação Matemática 

tem como objetivo uma aprendizagem significativa e crítica, utilizando a 

matemática em situações reais. 

h) Modelagem Matemática - conforme Capítulo I, a Modelagem Matemática 

(MM) é um método interdisciplinar e tem sido defendida como método de 

ensino aprendizagem de matemática em qualquer grau de escolaridade. De 

acordo com Ferreira (1999) o termo modelo designa uma representação de 

alguma coisa, seja desenhando, pintando ou esculpindo.  

D'Ambrózio (1986) afirma que Modelagem é o processo através do qual se 

definem estratégias para a ação. De acordo com Bassanezi (2002) a MM 

propõe construir modelos matemáticos que são resolvidos por intermédio de 

técnicas matemáticas. Conforme Anastácio (1990) a MM é uma 

representação do chamado mundo real por meio da linguagem matemática, 

levando a uma previsão de fatos. Pela MM se definem estratégias de ação 

na realidade, sendo a própria Modelagem uma alternativa de se buscar o 

conhecimento.  

Para Biembengut e Hein (2007, p. 11), “a modelagem é um processo que 

emerge da própria razão e participa da nossa vida como forma de 

constituição e de expressão do conhecimento”.  D‟Ambrósio (1986) refere-se 

à Modelagem como um processo muito rico de encarar situações que 

culmina com a solução efetiva do problema real e não com a simples 

resolução formal de um problema artificial. 

De acordo com Bassanezi (2002), a MM é uma estratégia de ação que 

possibilita o aluno a pensar, a criar e a estabelecer relações, despertando o 

interesse por tópicos matemáticos que ele ainda desconhece.  
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2.2.1 Aprendizagem: percepção, cognição e memória 

 

Desde o nascimento a criança está em constante processo de adaptação e 

interação, construindo esquemas mentais, desenvolvendo noções de objeto, espaço, 

causalidade e suas relações. Interagindo com o meio, está em contato permanente 

com o mundo das representações semióticas e, para cada representação, reelabora 

significados, constrói conceitos, cria uma aprendizagem e uma percepção de 

mundo. 

Segundo Fávero (2005), esta é uma questão importante para a 

aprendizagem dentro da educação e para a escola, uma vez que essa 

sistematização, formalização e interação com o cotidiano, podem promover o 

desenvolvimento das funções mentais de uma criança e sua aprendizagem.  

Para Piaget (1967) o conhecimento é construído a partir de uma 

aprendizagem, das percepções e ações da criança, mediada por estruturas mentais 

já construídas ou que vão se construindo ao longo do processo de desenvolvimento 

infantil. 

As teorias cognitivas definem aprendizagem como um processo de relação 

da pessoa com o meio, que tem como conseqüência o conhecimento. Segundo 

Piaget (1967) o conhecimento se constrói pouco a pouco, à medida que as 

estruturas mentais e cognitivas se organizam, de acordo com os estágios de 

desenvolvimento da criança. Para o autor, a aprendizagem refere-se à aquisição de 

uma resposta particular aprendida em função da experiência, seja ela obtida de 

forma sistemática ou não. Explica o desenvolvimento cognitivo com base nos fatores 

biológicos e enfoca a aquisição de conhecimento, numa visão em que há interação 

entre a criança, o meio, o individual e o social. 

De acordo com Piaget (1967), a aprendizagem como processo de aquisição 

do conhecimento, está dividida em duas fases: a exógena - fase da constatação, da 

cópia, da repetição; e a endógena - fase da compreensão das relações, da 

explicação. A aprendizagem situa-se como um processo de aquisição em função da 

experiência (atuação da pessoa sobre o meio) e consiste não apenas na apreensão 

de saberes estabelecidos e do conhecimento já produzido, mas, também na 

ampliação destes saberes, na produção de novos conhecimentos. Na visão de 

Piaget a aprendizagem concentra a sua base nos processos cognitivos mentais. É 
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por meio da cognição que a inteligência se manifesta. A inteligência, por sua vez, é 

um fenômeno biológico, condicionado pela base neurônica do cérebro.  

O processo de aprendizagem envolve a percepção, e na medida em que se 

participa ativamente dos acontecimentos, assimilam-se as informações do ambiente 

físico e social, o conhecimento adquirido transforma-se em formas de agir sobre o 

meio. “A aprendizagem requer que pratiquemos, ensaiemos e avancemos passo a 

passo no processo de desenvolvimento de novas aptidões, idéias e pensamentos” 

(RATEY, 2002, p. 201).  

Para Ratey (2002), a aprendizagem se dá pelas informações obtidas pelos 

sentidos e pela percepção até chegar à memória. Uma vez armazenadas, essas 

recordações afetam a aprendizagem futura.  

O conhecimento adquirido por meio da percepção passa a constituir a 

bagagem de experiências que nos permite enfrentar as novas situações, assimilar 

outras experiências e formular novas idéias e conceitos. As novas aprendizagens 

baseiam-se nas anteriores, assim aprendizagens simples servem de base a outras 

aprendizagens mais complexas.  

Ratey (2002) ressalta que quando transformamos o conhecimento 

assimilado em uma nova forma de ação, realizamos uma acomodação entre o nosso 

organismo nos aspectos físico e mental e o ambiente no qual vivemos. Para o autor 

a aprendizagem e o desenvolvimento ocorrem pelos processos cognitivos e neurais, 

por meio dos sentidos e da percepção pela qual o cérebro efetua os processos de 

fortalecimento ou enfraquecimento das sinapses neurais.  

O cérebro é composto por cerca de 100 bilhões de células nervosas, 

conectadas umas às outras, responsáveis pelo controle de todas as funções 

mentais. É no cérebro que estão as áreas responsáveis pela cognição e emoção, 

que intervém nos vários mecanismos de memória e demais processos cognitivos.  

Todas as emoções, como o amor, o ódio, o medo, a ira, a alegria e a 

tristeza, também são controladas pelo cérebro. Ele está encarregado de receber e 

interpretar os inúmeros sinais perceptivos enviados pelo organismo e pelo exterior. 

O cérebro é o centro de controle do movimento, do sono, da fome, da sede e de 

quase todas as atividades vitais necessárias à sobrevivência. 

O cérebro é predominantemente composto de mapas, de conjuntos de 
neurônios que representam objetos inteiros de percepção ou cognição ou, 
pelo menos, qualidades sensoriais ou cognitivas integrais desses objetos, 
tais como textura, cor, credibilidade ou velocidade. O cérebro reúne 
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percepções pela interação simultânea de conceitos inteiros, de imagens 
inteiras (RATEY, 2002, p. 13). 

Os neurologistas já conseguiram elaborar um mapa do cérebro, apontando 

os sentidos responsáveis pela percepção humana, como a visão, a audição, o olfato 

e o paladar. Conforme Carter (2003), a matéria prima para a percepção dos sentidos 

é a informação de mundo que o ser humano encontra no ambiente em que vive. 

Do ponto de vista da biologia e ciências cognitivas, os sentidos são os meios 

pelo qual os seres vivos percebem e reconhecem outros organismos e as 

características do meio em que se encontram, conforme mapa 3, a seguir: 

Mapa 2: Sentidos da Percepção Humana 

Sentidos Definição 

Paladar 

Induz à percepção do sabor, o gosto das substâncias que compõe normalmente o 
hábito alimentar de uma pessoa. Esta capacidade ocorre devido à existência de 
diferentes células sensoriais, denominadas papilas gustativas, situadas ao longo 
da língua, em regiões específicas. Por meio do paladar, percebemos centenas de 
gostos diferentes e reconhecemos diversos tipos de alimentos. 

Visão 

Permite enxergar as belezas e as diversidades do mundo. É uma percepção muito 
importante para as pessoas, pois por intermédio dela é que se distinguem coisas 
por meio da imagem. As percepções visuais são transmitidas pela retina para o 
córtex cerebral onde ocorrem os processos de análise e interpretação que permite 
reconstruir distâncias, movimentos, cores, formas, animais, pessoas, etc.  

Audição 
Capta os sons existentes no meio em que vivemos e enviá-los ao córtex cerebral. 
O ouvido é um órgão sensível que capta as ondas sonoras para que o organismo 
inicie o processo de percepção e interpretação do som.  

Tato 
Não tem uma região específica, pois todas as regiões do corpo humano possuem 
neurotransmissores responsáveis pela percepção do toque, percepção do frio e 
calor e terminações nervosas responsáveis pela percepção da dor. 

Olfato 
Originado por estímulos epitélio olfativo que se encontram nas cavidades nasais. 
Este é o único sentido diretamente ligado às emoções e ao depósito de memórias. 

Sinestesia 
Provoca a percepção de mais de um sentido de uma só vez que pode ser olfativa, 
tátil ou auditiva. É um fenômeno sensorial que ocorre por meio da memória e pelo 
excesso da criatividade. 

Fonte: (CARTER, 2003; RATEY, 2002; KOVÁCKS, 1997; SANVITO, 1991). 

A partir da informação recebida, as áreas sensoriais do cérebro criam, por 

meio da percepção, uma idéia do que é visto.  Esta percepção está em construção 

até que ela se torne significativa. Assim como as informações sensoriais que 

chegam são decompostas e estão reconstruídas para formar percepções, também 

as percepções são novamente decompostas à medida que passam para dentro da 

memória.   
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A informação configura o modo como percebemos a informação seguinte. 
Depois de ter uma experiência, não somos mais a mesma pessoa que 
éramos antes dela. O cérebro pode ser modelado por experiência, da 
mesma forma que determinados músculos respondem a determinados 
exercícios (RATEY, 2002, p. 69). 

A memória é a capacidade de registrar, armazenar e manipular informações 

provenientes de interações entre os sentidos e da percepção do mundo externo. 

Está intimamente relacionada com o aprendizado, uma vez que o aprendizado é a 

aquisição de conhecimentos e a memória é o resgate desses conhecimentos após 

certo tempo (CARTER, 2003; RATEY, 2002; KOVÁCKS, 1997; SANVITO, 1991).  

O processo de aprendizagem, percepção e memória, de acordo com Sanvito 

(1991), compreende três etapas: Primeira etapa - ocorre o registro ou recepção e a 

informação é registrada por meio dos sentidos. Esta etapa depende da percepção e 

da atenção. Uma vez que a informação é recebida e registrada, permanece certo 

tempo na memória imediata ou de curto prazo. Segunda etapa - ocorre a retenção 

ou consolidação. Consiste na conservação da informação de uma maneira mais 

pertinente, sendo responsável pela memória de longo prazo. Este processo é 

reforçado pela repetição ou pela associação com outras aprendizagens, já 

registradas na memória. Terceira etapa - ocorre a recordação ou recuperação da 

informação contida na memória por meio de uma percepção.  

A aprendizagem, independente da situação, requer uma estruturação no 

sentido, um objeto só se constitui num estímulo perceptivo na medida em que o 

organismo percebedor é passível de ser sensibilizado, dessa forma efetua-se a 

assimilação pela compreensão proveniente das estruturas mentais da própria 

pessoa que recebe o objeto, sendo que, as novas percepções adquiridas passam 

ampliar um esquema inicial, num esquema novo decorrente do que o precedeu 

(CARTER, 2003; RATEY, 2002; KOVÁCKS, 1997; SANVITO, 1991). 

O cérebro é formado pelas percepções que experimenta, assim, podemos 
dar aos nossos cérebros uma melhor forma se adquirimos conhecimento do 
que e como percebemos. O simples fato é que o modo como a informação 
ingressa no cérebro afeta o seu estado final, tanto quanto qualquer outra 
etapa do processo cognitivo (RATEY, 2002, p. 67). 

Para Ratey (2002, p. 212), “quando o cérebro forma conceitos constrói 

mapas de suas próprias atividades. Os mapas estabelecem categorias, discriminam 

e recombinam as várias atividades cerebrais necessárias para formar idéias e 

emoções”. 
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A percepção é o portão de entrada por meio do qual ser humano recebe 

informações dos nossos cinco sentidos e de nossa consciência interna. A percepção 

é o princípio de toda a experiência e o ponto de partida para o diagnóstico, porque a 

vida mental desenvolve-se primordialmente em resposta às informações que o 

cérebro apreende (RATEY, 2002). 

Quando prestamos atenção a uma percepção, adquirimos consciência dela 

e, portanto refletimos sobre ela ou reagimos a ela. Para Ratey (2002, p. 377) “essa 

experiência representa o mundo para si mesmo, de momento a momento, e como 

interpreta os acontecimentos que se desenrolam dentro dele”.  

 
2.3 PESQUISAS RECENTES  

Nesta fase foi realizado um levantamento das pesquisas recentes com o 

intuito de identificar, conhecer e reconhecer as pesquisas sobre temas similares aos 

que se pretendeu tratar sobre a aprendizagem de Educação Física, Educação 

Matemática e Educação para a Saúde na Educação Infantil. A compreensão dos 

conhecimentos registrados nos trabalhos selecionados (mapa 4 e 5) foi importante. 

Biembengut (2008, p. 92) ressalta que “se identificarmos na literatura o problema de 

pesquisa posto já resolvido, devemos buscar por outro problema, para não 

incorrermos em resultados já obtidos por outrem”.  

O mapeamento na pesquisa educacional pode ser abordado sob dois 
enfoques. O primeiro enfoque consiste em mapear, ou seja, organizar os 
dados ou entes de forma harmônica de maneira a oferecer um quadro 
completo deles, uma representação, um mapa onde conste o que for 
significativo e relevante (BIEMBENGUT, 2008, p. 74). 

Para a identificação das produções existentes, estabeleceu-se, como ponto 

de partida, as palavras-chave sobre o tema central desta pesquisa. A seguir, foram 

identificadas as possíveis fontes e organizadas, em forma de quadro, as produções 

relevantes. O objetivo do mapa teórico conforme Biembengut (2008, p. 91) é:  

[...] permitir o reconhecimento de conceitos e definições do tema ou questão 
da pesquisa que se encontrem à disposição para, posteriormente, 
aproveitarmo-nos das experiências próprias ou de outrem a fim de alimentar 
os resultados, comparar e decidir o que vamos adotar [...] um diligente 
estudo para que tornemos o tema ou questão mais inteligível.  
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MAPA 3: Produções Selecionadas: Teses e Dissertações 

Título Autor Instituição Ano 

Educação Física, Educação Ambiental e 
Educação Infantil no contexto escolar: uma 
sinergia possível. 

Cae Rodrigues 
Universidade Federal 

de São Carlos 
2007 

Educação Matemática na Educação Infantil: um 
levantamento de propostas 

Ricardo Guedes de Siqueira 
Pontifícia 

Universidade Católica 
de São Paulo 

2007 

Percepção sobre a qualidade de vida entre 
crianças de 4 a 6 anos: educação (física) em 
saúde na escola 

Heraldo Simões Ferreira 
Universidade de 

Fortaleza 
2005 

A interdisciplinaridade na ação pedagógica do 
professor de Educação Física da rede municipal 
de ensino de Porto Alegre 

Ricardo Reuter Pereira 
Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul 

2004 

O professor de Educação Física na Educação 
Infantil: uma revisão bibliográfica  

Lilian Reis Rolim 
Universidade Nove de 

Julho 
2004 

Educação Física na Educação Infantil: 
concepções e praticas de professores 

Milna Martins Arantes 
Universidade Estadual 

de Campinas 
2003 

Educação Física na Educação Infantil: a 
realidade nas secretarias municipais de 
educação de Belém-PA, Macapá-AP, Palmas-
TO e Rio Branco-AC 

Ricardo Figueiredo Pinto 
Universidade Estadual 

de Campinas 
2001 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador (2009) 

MAPA 4: Produções Selecionadas: Artigos 

Título Autor(es) Revista Ano 

Educação Física x Ensino de Matemática: um 
modelo interdisciplinar de aprendizagem 

Joaquim Roberto Picciguelli 
Rosineide Marques Ribas 

Revista Brasileira de 
Educação Física, 
Esporte, Lazer e 

Dança. 

2007 

Os sentidos da saúde e a Educação Física: 
Apontamentos preliminares 

Marcos Bagrichevsky 
Adriana Estevão 

Arquivos em 
Movimento 

2005 

Sobre o Conceito de Interdisciplinaridade Héctor Ricardo Leis 
Cadernos de Pesquisa 

Interdisciplinar em 
Ciências Humanas 

2005 

A Educação Física e sua Relação com a 
Psicomotricidade 

Ângela Maria da Paz Molinari 
Solange Mari Sens 

Revista PEC Curitiba 2003 

Educação Física, Qualidade de Vida e 
Saúde: campos de intersecção e reflexões 
sobre a intervenção 

Fabiano Pries Devide Revista Movimento 2002 

Educação para a Saúde Mediante Programas 
de Educação Física Escolar 

Dartagnan Pinto Guedes Motriz 1999 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador (2009) 
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Após a elaboração e estruturação dos quadros, apresentou-se a síntese das 

teses, das dissertações e dos artigos, que contêm os objetivos, procedimentos 

metodológicos e principais referências teóricas sobre: Educação Física, Educação 

Matemática, Educação Infantil, Interdisciplinaridade, Saúde e Qualidade de Vida. 

Conforme Biembengut (2008, p. 90) esta etapa da pesquisa, consiste em: 

[...] fazer a revisão na literatura disponível dos conceitos e das definições 
sobre tema ou questão a ser investigada e, a seguir, das pesquisas 
acadêmicas recentes desenvolvidas, em especial, nos últimos cinco anos. 
Os conceitos e as definições envolvidos não apenas nos esclarecem o tema 
e delimitam o campo de análise, como também nos auxiliam a compreender 
quais e como estes conceitos e definições foram utilizados nas pesquisas 
realizadas em que pretendemos nos fundamentar.  

Nesta etapa, foram apresentados os resumos de 01 tese, 06 dissertações e 

06 artigos. Estes resumos foram elaborados a partir da leitura dos textos e da 

síntese dos autores de cada trabalho.  

 

2.3.1 Teses e Dissertações 

a.1) Educação Física na Educação Infantil: a realidade nas secretarias municipais de 

educação de Belém-PA, Macapá-AP, Palmas-TO e Rio Branco-AC.  

Tese de autoria de Ricardo Figueiredo Pinto, publicada em 2001 pela 

Universidade Estadual de Campinas. Propõe analisar as propostas de Educação 

Física para a Educação Infantil e realizar uma análise comparativa das propostas 

encontradas nas capitais integrantes da amostra. Está dividida em 7 capítulos: 1) o 

desenvolvimento infantil; 2) a pré-escola; 3) o brincar na educação infantil; 4) a 

legislação brasileira para educação infantil; 5) o referencial curricular nacional para 

educação infantil; 6) propostas curriculares para educação infantil das secretarias 

municipais das cidades de Belém, Macapá e Palmas e 7) discussão dos resultados. 

Este estudo teve como objetivo geral o de socializar os resultados 

encontrados nas diferentes capitais que participaram da amostra de estudo e visou 

caracterizar o atual quadro da Educação Física na Educação Infantil, com análise 

das propostas pedagógicas encontradas nas capitais integrantes da amostra. 

Para o autor há um pequeno número de estudos sobre atividade física com 

crianças de quatro a seis anos de idade. Isso contribui para que a sociedade em 

geral não reconheça a importância da Educação Física para as crianças que 
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freqüentam as instituições de Educação infantil, sendo a Educação Física não 

obrigatória como conteúdo curricular nesse nível de ensino. 

A falta de informação induz dirigentes de escolas a retirarem, ou 
simplesmente, não oferecerem Educação Física, pautada em estudos 
científicos, como conteúdo curricular para crianças de quatro a seis anos de 
idade. Fato este que, não contribui para um melhor desenvolvimento 
cognitivo, afetivo, social e motor (PINTO, 2001, p. 01). 

A disciplina de Educação Física possui um repertório de conhecimentos 

teóricos e práticos que oferece diversas possibilidades para construção e 

sistematização de propostas pedagógicas, tendo como base o desenvolvimento 

motor, o aprendizado corporal, a cultura corporal e social, a afetividade e o 

desenvolvimento cognitivo. Na idade de quatro a seis anos pode muito colaborar 

com a formação humana da criança, já que esta é a etapa inicial e essencial na vida 

da criança dentro do sistema escolar. 

O desenvolvimento motor é um processo seqüencial, que poderá ser afetado 

dependendo das condições em que a criança vive. Segundo Pinto (2001) cabe ao 

professor ter o conhecimento sobre as etapas do desenvolvimento motor da criança, 

pois sem isso, não poderá respeitar a individualidade biológica, não saberá 

determinar limites ou não entenderá as reações apresentadas pelas crianças. 

Conhecer como ocorre o crescimento e o desenvolvimento do sistema 

nervoso da criança auxilia muito o professor de Educação Física na elaboração de 

propostas didáticas voltadas para o desenvolvimento motor. Conforme Pinto (2001, 

p. 10) durante o desenvolvimento do sistema nervoso a criança adquire e 

desenvolve habilidades básicas como: 

[...] preensão, posição ereta e marcha, com isso passa a dominar parte do 
seu desenvolvimento motor. Este desenvolvimento da criança de zero a seis 
anos é denominado de desenvolvimento psicomotor, que dos três aos seis 
anos é denominada de estruturação perceptiva, é caracterizada pelo 
período de estruturação do esquema corporal propriamente dito - a 
percepção das diferentes partes do corpo.  

Neste sentido, é muito importante ter um programa bem elaborado de 

Educação Física que atenda as necessidades do desenvolvimento da criança, 

voltado para a atividade motora lúdica, ou seja, que proporcione o prazer na 

aquisição dos conhecimentos. 

Para realizar este estudo, o autor apresenta as teorias intuitivas defendidas 

por Gardner (1994), denominadas: teorias ontológicas – o foco central de atenção 
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está no reconhecimento e nas distinções que a criança faz dos seus entes; teoria 

dos números – o foco de atenção está em categorizar numericamente seus entes; 

teoria mecânica – o foco central de atenção está em como as crianças pensam 

sobre os objetos ao seu redor; teoria sobre o mundo dos seres vivos – a atenção 

está na discriminação feita pelas crianças sobre os objetos vivos e mortos ou não 

vivos; teorias da mente – a atenção está na criança ter conhecimento de si, de suas 

possibilidades, é compreender. 

Para as atividades de Educação Física, o autor propõe o “jogo” como um 

componente na Educação Infantil para um completo desenvolvimento da criança que 

deve ser classificado conforme a evolução mental da criança. 

[...] a criança de 3 a 6 anos em seu convício com o meio, ela desenvolve 
raciocino para a leitura, escrita e cálculos [...] os jogos simbólicos tem como 
principal característica a criança lidar com símbolos. Contribui 
significativamente com o desenvolvimento da linguagem [...] os jogos 
simbólicos possibilitam à criança jogar com liberdade e sem regras, contribui 
para desenvolver a imaginação [...] aumentando assim, a coordenação, 
concentração e independência (PINTO, 2001, p. 43). 

Dessa forma, principalmente na Educação Infantil, é que a Educação Física 

tem a oportunidade de proporcionar ou contribuir para um bom desenvolvimento 

perceptivo-motor, se usar atividades ricas de prazer por meio dos jogos e de 

brincadeiras, oportunizando assim, adquirir e desenvolver outras habilidades, tanto 

motoras quanto cognitivas, facilitando a interação da criança com o seu meio. De 

acordo com Pinto (2001, p. 117) “há necessidade da prática de Educação Física em 

todos os níveis de ensino, assim como programas de Educação Física para a 

Educação Infantil em todas as escolas.” 

a.2) Educação Física na Educação Infantil: concepções e práticas de professores 

Dissertação de autoria de Milna Martins Arantes, publicada em 2003 pela 

Universidade Estadual de Campinas, propõe analisar a inserção da Educação Física 

na Educação Infantil na Rede Municipal de Goiânia. Está dividida em 3 capítulos: 1) 

referências teórico-metodológicas sobre o movimento e o jogo; 2) Educação Física 

na educação infantil e 3) a guisa de conclusão. 

A autora propõe, neste estudo, analisar a inserção da Educação Física na 

Educação Infantil na Rede Municipal da cidade de Goiânia – GO, tendo como 

categorias de análise o jogo, a afetividade e a interação, desvelando sua importância 

no processo de aprendizagem e desenvolvimento infantil. Para isso utilizou-se o 
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Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil - RCNEI como diretriz na 

construção e elaboração da prática pedagógica, tendo em vista que este documento 

está presente nas instituições de Educação Infantil. 

Pelas categorias de análise buscou-se estabelecer uma relação entre a 

prática pedagógica, os processos de aprendizagem e o desenvolvimento infantil, 

ampliando assim, as discussões referentes às categorias e à compreensão da sua 

importância para a criança da Educação Infantil, bem como o papel da Educação 

Física e da cultura corporal no contexto educativo. 

O movimento e o jogo são categorias abordadas no RCNEI e são 

amplamente utilizadas pelos professores nesta fase do processo de ensino-

aprendizagem. Para Arantes (2003), este é um aspecto muito importante, pois 

envolve os pressupostos da psicologia, no âmbito afetivo e sensitivo. 

A percepção é inseparável da ação, já que toda ação envolve movimentos e 
percepções que de certo modo permitem à criança identificar o que ela 
realiza; assim, toda ação física supõe uma coordenação geral que por si só 
é fonte das estruturas lógico-matemáticas. Toda ação possibilita combinar-
se com outras ações já realizadas e com ações futuras. Isto é, quando mais 
ações se aprimoram, mais objetos são manipulados e mais as aquisições 
passadas enriquecem as que estão acontecendo e estas enriquecem as 
futuras (ARANTES, 2003, p. 30). 

Neste contexto, a psicomotricidade surge como uma possibilidade de 

compreender o movimento humano no desenvolvimento infantil, pois busca 

aproximar a motricidade da cognição, vinculando a criança com as experiências 

psicomotoras.  

Dentro do contexto psicomotor é que se compreende o brincar como 
integrante da cultura que pressupõe uma aprendizagem. [...] os movimentos 
passam a ser visto como linguagem corporal, um meio de comunicação, um 
meio de expressão e de interações sociais, isto é, sua forma de intervir no 
mundo (ARANTES, 2003, p.41). 

Para a autora, a inserção da Educação Física na Educação Infantil deve ser 

efetuada com ênfase na aprendizagem e no desenvolvimento infantil, levando em 

conta a relevância da cultura corporal. Os conteúdos para esse processo devem ser 

vinculados ao projeto político pedagógico das instituições de Educação Infantil. 
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a.3) O professor de Educação Física na Educação Infantil: uma revisão bibliográfica 

Dissertação de autoria de Lilian Reis Rolim, publicada em 2004 pela 

Universidade Nove de Julho – UNINOVE. Propõe mostrar a importância do 

profissional que atua na Educação Física Infantil para o desenvolvimento integral da 

criança. Está dividida em 4 capítulos: 1) Educação Física na educação infantil; 2) 

características da Educação Física na educação infantil; 3) o profissional de 

Educação Física na educação infantil: perfil e formação e 4) considerações finais. 

Este estudo teve como objetivo analisar o profissional que atua na Educação 

Física Infantil, com relação à sua atuação, formação e competência, como também 

mostrar a importância desse profissional para o desenvolvimento integral da criança. 

Para a autora, a Educação Física pode ser considerada um dos principais 

elementos da Educação Infantil, pois, por intermédio de seus conteúdos com 

métodos lúdicos e recreativos ocorre uma interação com uma cultura corporal e 

constrói o conhecimento. Segundo Rolim (2004, p.14) “a Educação Física escolar é 

uma disciplina que integra o aluno na cultura corporal de movimento e nos seus 

conteúdos. O jogo, a ginástica, a dança e a luta devem ser utilizados como 

instrumentos de comunicação, expressão, lazer e cultura.” 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998) definem a disciplina 

de Educação Física como uma área de conhecimento da cultura corporal, das 

representações e formas de expressão que se transformam ao longo do tempo.  

A Educação Física na Educação Infantil é considerada importante, pois é 

uma disciplina que auxilia na formação humana e permite o desenvolvimento das 

capacidades naturais da criança, a aprendizagem e o controle das habilidades 

físicas fundamentais.  Para Rolim (2004, p. 20) a Educação Física Infantil “deve ser 

orientada para dar oportunidades numerosas e variadas experiências corporais [...] 

deve ser interdisciplinar com ênfase no crescimento físico, emocional, social e 

psicológico.” A criança por meio de atividades lúdicas, brincadeiras, adquire um 

autoconhecimento por meio de seu corpo, de suas percepções e sensações, por 

intermédio constante de materiais que a cercam. 

É por meio das brincadeiras que a criança tem acesso à realidade, ou seja, a 

brincadeira é uma atividade humana na qual as crianças assimilam e recriam 

experiências. É preciso que ela entre em contato com vários tipos de brinquedos, 
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pois isso pode proporcionar diferentes condições de solução de problemas, o que 

favorece ainda mais o desenvolvimento geral da criança. 

A brincadeira é um componente privilegiado da educação, não somente na 
Educação Física, mas em todas as disciplinas [...] o jogo e a brincadeira é a 
simulação lúdica da realidade: o ambiente lúdico, além de facilitar o ensino 
de diversos conteúdos, cria condições para que a criança trabalhe com a 
criatividade, moralidade e sociabilidade (ROLIM, 2004, p. 43). 

As brincadeiras que envolvem a Educação Física contribuem com a 

corporeidade, pois as ações motoras possibilitam o conhecimento de si mesmo e do 

mundo. O desenvolvimento da capacidade de movimento representa uma forma de 

conhecimento das potencialidades corporais, hábitos de saúde e bem estar e uma 

forma de expressão, por meio das emoções, sentimentos e formas de comunicação. 

As aulas de Educação Física devem contribuir para o crescimento e 

desenvolvimento das crianças. Para que isso ocorra, segundo Rolim (2004, p. 81) “o 

educador deve ter noções dos conhecimentos básicos que abordem os aspectos 

biológicos da atividade motora, da aprendizagem de atividades básicas e 

específicas, do desenvolvimento motor, cognitivo e afetivo-social.” 

Segundo Rolim (2004), a falta de um profissional especializado, que entenda 

de didática, psicologia e desenvolvimento, podem trazer riscos à saúde das 

crianças. A corporeidade e o lúdico são aspectos fundamentais do processo ensino-

aprendizagem, e o profissional deve somar seus conhecimentos específicos da área 

aos conhecimentos próprios da criança com a qual está trabalhando e proporcionar 

vivências que tenham finalidades concretas para o seu cotidiano.  

A Educação Física Infantil deve objetivar o desenvolvimento global das 

crianças procurando torná-las mais criativas, independentes, responsáveis, críticas e 

conscientes. O professor, com estes conhecimentos como base, poderá elaborar um 

planejamento de ensino, em que suas aulas terão realmente um significado e uma 

função para a criança e, assim, estarão mostrando a real importância desta prática 

de Educação Física como parte indissociável do processo de Educação Infantil. 

a.4)  A interdisciplinaridade na ação pedagógica do professor de Educação Física da 

rede municipal de ensino de Porto Alegre 

Dissertação de autoria de Ricardo Reuter Pereira, publicada em 2004 pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, propõe compreender a partir dos 

professores de Educação Física, como eles constroem sua prática docente 
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orientada por um projeto político pedagógico que prevê um ensino interdisciplinar 

como eixo norteador. Está dividida em 4 capítulos: 1) refletindo sobre um novo 

paradigma para o conhecimento; 2) construção do caminho metodológico; 3) 

enfrentando os desafios interdisciplinares e 4) considerações finais sobre o estudo. 

O objetivo geral desta pesquisa foi compreender o desenvolvimento da 

interdisciplinaridade na prática docente dos professores de Educação Física, como 

parte integrante da proposta pedagógica da escola. A metodologia utilizada foi do 

tipo etnográfica, o que permitiu um contato intenso com os professores de Educação 

Física em seu cotidiano. Durante o trabalho de campo foram utilizadas observações 

em aulas, análise de documentos e entrevistas em profundidade com os 

professores, possibilitando uma análise da perspectiva dos colaboradores sobre o 

trabalho interdisciplinar na escola. 

Analisar a ação do professor de Educação Física, sob a perspectiva de um 
trabalho interdisciplinar, também significa entender o seu envolvimento com 
todo o coletivo docente da escola que faz parte tanto no planejamento 
dessa ação interdisciplinar quanto na própria ação pedagógica integrada 
com o objetivo de atender as necessidades de ensino aprendizagem 
identificadas na proposta pedagógica (PEREIRA, 2004, p 19). 

Para o autor, a interdisciplinaridade é entendida como uma ação conjunta 

entre os professores e suas disciplinas, visando à compreensão do todo que 

constitui o conhecimento. Conforme Pereira (2004, p. 36), a interdisciplinaridade é: 

[...] lançar uma visão diferenciada sobre o próprio mundo e entender que ele 
só pode ser compreendido em sua totalidade e complexidade. [...] perceber 
que os problemas do mundo perpassam questões simples, possuindo 
múltiplas influências, e, desta forma, também requerem soluções que 
percebam a sua complexidade. [...] é superar a consciência ingênua, 
adotando uma consciência critica, que demanda não apenas o 
conhecimento da realidade, mas a sua analise e as razões de ser dos 
problemas para poder se constituir em ações transformadoras da realidade.  

Na medida em que as crianças se apropriam do conhecimento, ampliam as 

fronteiras culturais. O professor deve assumir um papel coletivo, trabalhar em 

conjunto para dar conta das aprendizagens a partir da realidade sociocultural dos 

alunos e, conseqüentemente, transpor a perspectiva disciplinar do conhecimento.  

A Educação Física é entendida como um componente curricular que pode, 

em conjunto com as outras disciplinas, atingir aos objetivos educacionais propostos 

no projeto político-pedagógico.  
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A interdisciplinaridade é uma ação emergente no interior de algumas 
propostas pedagógicas das escolas públicas, pois é pensada no sentido de 
contribuir para melhor entendimento do mundo e da sua realidade 
complexa. A Educação Física, como disciplina integrante dessas escolas, 
também necessita participar e se integrar para contribuir com o processo 
pedagógico (PEREIRA, 2004, p 62). 

A Educação Física, prestando auxílio a outras disciplinas, promove uma 

relação hierárquica bem definida, ou seja, a de colaborar, como puder, com as 

demais disciplinas. Na perspectiva interdisciplinar ela assume uma responsabilidade 

em conjunto com as demais disciplinas, promovendo na criança uma melhor 

compreensão do mundo e dos problemas que nele se situam.  

Segundo Pereira (2004), esta pesquisa revelou que os professores de 

Educação Física apresentaram dificuldades em lidar com a prática interdisciplinar 

tanto no cotidiano de suas aulas quanto no conjunto das relações que foram 

estabelecidas com os outros professores. Essas dificuldades decorreram de 

limitações que surgiram desde a formação profissional, que enfatizou o ensino 

esportivo e a transmissão de conhecimentos técnico-instrumentais. 

a.5)  Percepção sobre a qualidade de vida entre crianças de 4 a 6 anos: educação 

(física) em saúde na escola 

Dissertação de autoria de Heraldo Simões Ferreira, publicada em 2005 pela 

Universidade de Fortaleza, propõe um estudo sobre a qualidade de vida a partir da 

ótica das crianças, tendo a escola ao lado da disciplina de Educação Física. A 

pesquisa procurou encontrar meios de promover a saúde e, dessa forma, oferecer 

uma boa qualidade de vida às crianças. Foi dividida em 3 capítulos: 1) qualidade de 

vida na infância e o papel da Educação Física escolar na sua aquisição; 2) trajetória 

metodológica e 3) resultados e discussão de dados. 

Este estudo teve como objetivo compreender de que forma as crianças de 

uma escola pública de Fortaleza perceberam a qualidade de vida; trata-se de uma 

abordagem quantitativo-qualitativa, incluindo 60 alunos, de 4 a 6 anos de idade. 

O autor destacou que a qualidade de vida vem sendo muito estudada nas 

últimas décadas, porém pouco se tem pesquisado sobre o assunto a partir da ótica 

de crianças. A escola, ao lado da disciplina de Educação Física, procura encontrar 

meios de promover a saúde e, dessa forma, oferecer uma boa qualidade de vida às 

crianças.  
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A saúde não é vista como ausência de doenças, mas, sim, como um 

completo bem estar físico e mental. Por meio da prática de atividades lúdicas 

durante as aulas de Educação Física, espera-se a formação de hábitos saudáveis e, 

em conseqüência disso, a busca pela qualidade de vida.  

Algumas práticas são utilizadas na educação infantil como auxiliares no 
desenvolvimento infantil, gerando uma expectativa na melhoria da qualidade 
de vida, entre elas a Educação Física, apoiada na pratica de jogos e 
brincadeiras, pois estimula o desenvolvimento infantil, incluindo os fatores 
psicomotores, afetivos e cognitivos (FERREIRA, 2005, p. 16). 

Na escola, a atividade física, promotora da qualidade de vida, é 

perfeitamente observável durante a prática ministrada pelo profissional de Educação 

Física. Esta prática pode ser indicada como um dos fatores comprovadamente 

importantes para a aquisição de um estilo de vida saudável, sendo muito importante 

para a prevenção e combate aos agravos à saúde da sociedade.  

Para Ferreira (2005), há um crescente número de pais que se preocupam 

com seus filhos na Educação Infantil, iniciando o quanto antes a prática de uma 

atividade física, visando um melhor bem-estar físico e mental, uma melhor qualidade 

de vida, um estilo de vida ativo, enfim, uma vida mais saudável. 

Na Educação Infantil, a Educação Física utiliza jogos e brincadeiras como 

instrumentos para auxiliar o desenvolvimento das crianças, seja no plano motor, 

afetivo ou cognitivo, com finalidade de promover um estilo de vida ativo e saudável, 

conduzindo a uma qualidade de vida satisfatória. 

Ferreira (2005, p. 41) afirma que a Educação Física “[...] é um meio de 

auxiliar a criança na educação infantil, ajudando-a a superar dificuldades e 

integrando-a ao meio, com o objetivo de aumentar a qualidade de vida infantil por 

meio do movimento realizado na prática da atividade física”.  

Conforme Ferreira (2005, p. 44), a qualidade de vida envolve três aspectos: 

“Psicomotor, o desenvolvimento ocorre no plano físico, e se refere em suas ações”. 

Neste plano, a criança passa a compreender o seu corpo, suas potências e 

limitações físicas, enfim, o que pode realizar com seu próprio corpo. “Afetivo, 

envolve tanto as relações sociais interpessoais como as intrapessoais”.  Quando a 

criança está brincando em grupo, aprende a conviver em uma sociedade, a respeitar 

as regras e as vontades dos outros, mas, quando está brincando só, descobre 

valores e interesses individuais. “Cognitivo, é relacionado ao fato mental, ao 

desenvolvimento da memória, da interpretação, do conhecimento lógico-matemático 
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e físico, enfim na evolução da atividade mental. ” Estes três aspectos desenvolvidos 

também levam a uma boa qualidade de vida, pois são fatores essenciais para que a 

criança possa se desenvolver de forma integral e atingir o desenvolvimento. 

A promoção da saúde na educação ocorre particularmente com a disciplina 

de Educação Física no ambiente educacional, por meio dos jogos e as brincadeiras 

que envolvem os aspectos psicomotor, afetivo e cognitivo.  

A promoção da saúde escolar pode ser definida como uma combinação de 
apoios educacionais e ambientais que visam a atingir ações e condições de 
vida conducentes à saúde. Uma das metas da promoção da saúde é o 
impulso à cultura da saúde e ao estilo de vida saudável, dando prioridade às 
questões da saúde, entre elas a práticas de atividades físicas (FERREIRA, 
2005, p. 48). 

Este estudo demonstrou a importância do reconhecimento da percepção das 

próprias crianças envolvidas, sobre o que realmente é necessário para a aquisição 

da qualidade e vida infantil. Ao analisar os resultados, Ferreira (2005) observou que 

a atividade lúdica, seja o brincar, o tempo livre de ócio ou o ganhar brinquedo (para 

então brincar), é, na visão das crianças envolvidas, o maior meio de se encontrar a 

felicidade.  Concluiu que a escola e a disciplina de Educação Física, exercida por um 

profissional habilitado, devem priorizar o brincar, valorizar esta prática como 

promotora da qualidade de vida e, por meio desta conscientização, lançar propostas 

pedagógicas que reforcem a atividade lúdica, o jogo e a brincadeira, as quais 

representam um papel muito importante na vida e no desenvolvimento físico, social 

e psicológico das crianças.  

a.6)  Educação Matemática na Educação Infantil: um levantamento de propostas 

Dissertação de autoria de Ricardo Guedes de Siqueira, publicada em 2007 

pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, propõe pesquisar os 

documentos elaborados por órgãos governamentais ao longo dos últimos decênios, 

a fim de resgatar o percurso do ensino de matemática na educação infantil. Está 

dividida em 5 capítulos: 1) apresentação da pesquisa; 2) resultados da análise 

documental; 3) influências identificadas; 4) correlações entre diretrizes e modelos 

teóricos e 5) conclusões. 

Esta dissertação teve como finalidade contribuir para as reflexões sobre a 

trajetória da Educação Infantil na organização curricular brasileira e suas influências 
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e, em especial sobre as atuais propostas de ensino de Matemática para essa etapa 

da escolaridade. 

As idéias matemáticas que as crianças apreendem na educação infantil, são 

de grande importância em todo o percurso escolar posterior e na vida cotidiana. O 

conhecimento matemático não se constitui em um conjunto de fatos a serem 

memorizados. De acordo com Siqueira (2007, p. 03) uma proposta de matemática 

para a educação infantil deve: 

[...] instigar a exploração de uma grande variedade de idéias matemáticas 
não apenas numéricas, mas também aquelas relativas à geometria, às 
medidas e às noções de estatística, de modo a aproveitar as experiências 
que as crianças têm do mundo, a fim de tornar a matemática significativa. 
Uma proposta desse tipo incorpora as experiências, a linguagem natural e 
os contextos da realidade da criança, a fim de fazer com que cada criança 
perceba que pode ampliar progressivamente suas noções matemáticas e ir 
além do que parece saber.  

Aprender matemática é um processo contínuo de abstração no qual as 

crianças atribuem significados e estabelecem relações com base nas observações, 

experiências e ações que fazem, sobre elementos do seu ambiente físico e 

sociocultural. 

Siqueira (2007, p. 45), ressaltou a importância da seleção e organização dos 

conteúdos matemáticos no planejamento da aprendizagem, que devem considerar 

os conhecimentos prévios e as possibilidades cognitivas das crianças para ampliá-

los. Para tanto deve-se levar em conta que: 

[...] a construção de competências matemáticas pela criança ocorre 
simultaneamente ao desenvolvimento de inúmeras outras de naturezas 
diferentes e igualmente importantes, tais como comunicar-se oralmente, 
desenhar, ler, escrever, movimentar-se, cantar etc.  

Para realizar este estudo, o autor apresentou o desenvolvimento cognitivo 

defendido por Piaget (1967) que se refere ao crescimento fisiológico e ao 

desenvolvimento do sistema nervoso da criança, inclusive o do cérebro. O ensino da 

matemática inicia-se normalmente de modo abstrato, introduzindo-se às crianças 

signos (números), e encorajando-as a lidar com abstrações que ainda não 

abstraíram. 

O trabalho, com noções matemáticas na instituição de educação infantil, 

pode ajudar as crianças a organizarem melhor as suas informações e estratégias, ou 

seja, instrumentalizá-las melhor para viver, participar e compreender um mundo que 

exige diferentes conhecimentos e habilidades. 
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[...] essa vivência da matemática na educação infantil, favorece a 
elaboração de conhecimentos matemáticos e proporciona condições para a 
aquisição de novos conhecimentos matemáticos; as crianças têm várias 
experiências com o universo matemático que lhes permitem fazer 
descobertas, tecer relações, organizar o pensamento, o raciocínio lógico, 
situar-se e localizar-se espacialmente (SIQUEIRA, 2007, p. 129). 

Siqueira (2007) concluiu que os conhecimentos para crianças de quatro a 

seis anos envolvem: números e sistemas de numeração – contagem (perceber e 

apropriar-se da técnica da contagem); notação e escrita numéricas (notação 

posicional dos algarismos, discernir o significado dos números em seus diversos 

contextos); operações matemáticas (utilização de noções simples de cálculo mental 

para resolver problemas); grandezas e medidas – introdução às noções de medida 

de comprimento, peso, volume e tempo, e a importância das unidades padronizadas; 

espaço e forma – exploração e identificação de propriedades geométricas de figuras; 

exploração e identificação de propriedades geométricas de objetos (exploração 

espacial). 

a.7)  Educação Física, Educação Ambiental e Educação Infantil no contexto escolar: 

uma sinergia possível 

Dissertação de autoria de Cae Rodrigues, publicada em 2007 pela 

Universidade Federal de São Carlos, propõe a busca por sinergias entre a Educação 

Física e a Educação Ambiental na Educação Infantil. Está dividida em 5 capítulos: 1) 

apresentação; 2) introdução; 3) metodologia; 4) desenvolvimento e 5) considerações 

finais. 

Para o autor, a busca por sinergias entre a Educação Física e a Educação 

Ambiental na Educação infantil decorre de dois pontos primordiais: a crise ambiental 

contemporânea e a importância da cultura corporal, do movimento e do lúdico no 

desenvolvimento infantil. A carência de estudos sobre essas sinergias justifica o 

interesse pelo estudo, que tem como objetivo demarcar o papel da Educação Física 

na Educação Infantil, visando à promoção da Educação Ambiental na Infância. 

Rodrigues (2007) descreve que essa pesquisa é de natureza qualitativa, e utiliza a 

pesquisa bibliográfica, desenvolvida a partir de material já elaborado, especialmente 

de livros e artigos científicos, tendo Paulo Freire como principal referencial desse 

trabalho. 

A criança, na educação infantil, apropria-se do repertório da cultura na qual 

está inserida quando brinca, joga, imita e cria ritmos e movimentos. Busca uma 
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independência corporal explorando gestos e ritmos corporais, ou seja, constrói sua 

própria identidade e compreende suas relações com o cotidiano e com a sociedade. 

As atividades de Educação Física são fundamentais na Educação Infantil, 
na medida em que devem proporcionar às crianças pequenas a 
oportunidade de explorar o ambiente, de criar novas situações de 
relacionamento com seus corpos, de conhecê-los a aprender a usá-los de 
forma benéfica e funcional (MELLO, 2001 apud RODRIGUES, 2007, p. 09). 

Subir em uma árvore, se equilibrar sobre um tronco caído, correr por um 

campo aberto, não só são excelentes oportunidades para a criança explorar suas 

habilidades, mas também momentos de identificação com o meio natural, que 

podem representar os primeiros passos para uma consciência de respeito e 

valorização da natureza. 

Se a criança familiarizar-se e sentir segurança no meio natural desde cedo, 
isso facilitará todo o processo de construção de uma consciência voltada 
aos princípios da educação ambiental, do sentimento não de pertencer à 
natureza, mas de ser natureza (RODRIGUES, 2007, p. 10). 

Pelo movimento o ser humano interage com o meio físico e social, 

comunicando-se e expressando-se por meio da linguagem corporal, dos seus 

sentimentos, sua criatividade, aprendendo sobre si mesmo e sobre o outro.  

O movimento, como elemento fundamental do desenvolvimento global da 
criança e parte indissociável das manifestações de cultura corporal, não 
pode ser compreendido simplesmente como o deslocamento do corpo por 
conseqüência de uma série de contrações musculares, e sim por uma 
definição que envolva um sentido mais amplo da motricidade humana  
(RODRIGUES, 2007, p. 36). 

Um projeto de Educação Física para a Educação Infantil deve considerar o 

sentido da recreação. Deve ter o movimento, a linguagem, a expressão lúdica no 

centro das discussões, porém, focados na dimensão lúdica do movimento humano. 

A aprendizagem na Educação Infantil apóia-se em alguns elementos que são 

essencialmente importantes: o lúdico, o movimento e o desenvolvimento da cultura 

corporal. Todos esses elementos estão presentes nos conteúdos e objetivos 

pedagógicos da Educação Física.  

Um projeto de Educação Física no qual a criança se alfabetiza brincando, 
pelo movimento, com a linguagem corporal, criando situações nas quais a 
criança entre em contato com diferentes manifestações da cultura corporal, 
com a dimensão lúdica sempre sendo o elemento essencial para a ação 
educativa (RODRIGUES, 2007, p. 40). 
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Conforme Rodrigues (2007), a criança, na educação infantil, encontra-se em 

formação inicial de seus conceitos e valores, está sentindo, conhecendo e 

construindo seu mundo, identificando-se e envolvendo-se com sua realidade. A 

Educação Ambiental torna-se essencial, para que a criança possa criar e se 

expressar nessas relações, ampliando sua rede de relações e sua visão de mundo, 

desvelando uma realidade que é complexa e ancorando-se nela para a construção 

de sua cultura corporal.  

A Educação Ambiental também está relacionada com a prática de tomadas 
de decisões e a ética que conduzem para a melhoria da qualidade de vida. 
Um programa Ambiental de ações que objetiva promover, globalmente, uma 
nova forma prática ambiental: a educação ambiental para a 
sustentabilidade, ou seja, uma educação ambiental baseada nos princípios 
do desenvolvimento sustentável (RODRIGUES, 2007, p. 48). 

Rodrigues (2007) considera que uma educação ambiental compreende os 

princípios de uma educação democrática, pressupõe trabalhar com conteúdos que 

sejam significativos para a criança, defende a relevância das vivências, das atitudes 

e dos valores, marcas estas da pedagogia freireana. 

Uma educação ambiental interdisciplinar, que, por uma perspectiva 
holística, relaciona ser humano, natureza e universo, buscando, nessas 
relações, pela atuação consciente e pelo diálogo, a solidariedade, a 
igualdade, o respeito e valorização pelas diversas culturas, etnias e 
sociedades (RODRIGUES, 2007, p. 49). 

A escola assume um papel fundamental como a instituição responsável pela 

formação de uma nova consciência ambiental, por meio de transformações de 

atitudes e de valores mais justos e corretos, direcionando ações para a melhoria da 

qualidade de vida no planeta. Conforme Rodrigues (2007, p. 76): 

A Educação Ambiental a Educação Física têm uma enorme contribuição 
para dar, principalmente na educação infantil, que representa os primeiros 
passos para a construção da cultura corporal, para a formação de valores, 
para a mobilização dos desejos e para a construção da identidade.  

Rodrigues (2007) concluiu que essa visão de Educação Física, apoiando-se 

na significância das experiências lúdicas e do movimento, enquanto intencionalidade 

original, para o desenvolvimento da cultura corporal na infância, as possibilidades de 

sinergia com a educação ambiental na Educação Física ficam claras. Uma sinergia 

sustentada pela educação corporal, educação pela experiência da vida cotidiana, ou 

seja, educação pelo viver, para a vida, mais significativa. 
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2.3.2 Artigos 

b.1) Educação para a Saúde Mediante Programas de Educação Física Escolar 

Artigo de autoria de Dartagnan Pinto Guedes, publicado em junho de 1999, 

pela revista Motriz, sugere que a escola, de maneira geral, e a disciplina de 

Educação Física, em particular, assuma a incumbência de desenvolver programas 

que levem as crianças a perceberem a importância de se adotar um estilo de vida 

saudável, fazendo com que a atividade física direcionada à promoção da saúde 

torne-se componente habitual no cotidiano das pessoas. 

Para o autor, a escola pode promover programas de educação para a saúde. 

Nessa tendência, os programas de Educação Física escolar deverão preparar os 

educandos para um estilo de vida permanentemente ativo, em que as atividades 

físicas relacionadas à saúde passem a fazer parte integrante do seu cotidiano ao 

longo de toda a vida.  

A principal meta dos programas de educação para a saúde através da 
Educação Física escolar é proporcionar fundamentação teórica e prática 
que possa levar os educandos a incorporarem conhecimentos, de tal forma 
que os credencie a praticar atividade física relacionada à saúde não apenas 
durante a infância e a adolescência, mas também, futuramente na idade 
adulta (GUEDES, 1999, p.13). 

O autor concluiu que a Educação Física é uma disciplina do componente 

curricular no sistema educacional brasileiro, e sua permanência no currículo escolar 

tem sido justificada na hipótese de que o desenvolvimento de atitudes e valores 

positivos, frente à prática permanente da atividade física, é mediante o domínio de 

conceitos e referenciais teóricos, simultaneamente com a própria prática da 

atividade física entre crianças e jovens. Existe a necessidade de insistir em um 

equilíbrio quanto à abordagem do conjunto de conteúdos em termos teórico e prático 

nos programas de Educação Física direcionados à educação para a saúde. Esta 

conduta, sem dúvida, requer um novo comportamento por parte dos professores, 

exigindo uma formação de maior consistência acadêmica. 

b.2) Educação Física, Qualidade de Vida e Saúde: campos de intersecção e 

reflexões sobre a intervenção 

Artigo de autoria de Fabiano Pries Devide, publicado em maio de 2002, pela 

revista Movimento, tem por objetivo refletir sobre as relações entre a Educação 
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Física, a Qualidade de Vida e a Saúde. Posiciona a Saúde como foco da discussão, 

considerando-a área de intersecção entre as duas primeiras, elemento-chave nas 

representações sociais sobre a Educação Física e, possivelmente, sobre a 

Qualidade de Vida.  

Neste artigo, o autor aponta os aspectos relacionados à complexidade do 

que se denomina Qualidade de Vida e as relações entre a Educação Física e a 

Saúde na escola, assim como suas contribuições para uma reflexão acerca do 

conceito da Qualidade de Vida e as relações recentemente estabelecidas com a 

área.  

A Educação Física tem a possibilidade de ampliar o alcance de seus 

conteúdos ao discutir aspectos relacionados à educação para a saúde, por meio da 

aquisição de estilos de vida ativos e hábitos saudáveis.  

Uma Educação Física, compromissada com a melhoria da Qualidade de 
Vida, deve levar os alunos a se exercitarem, a desenvolverem 
conhecimentos sobre a prática física e sobre tudo a se conscientizarem da 
sua importância e benefícios para a vida, possibilitando identificar fatores 
que os impedem, por vezes, de praticar exercícios regularmente e 
melhorarem sua qualidade de vida (DEVIDE, 2002, p. 79). 

Para o autor, o professor de Educação Física deve estar atualizado ao 

conceito multifatorial da saúde e à dinâmica do que pode ser interpretado por 

qualidade de vida, para que, munido de instrumentação teórica consistente, tenha 

condições de discutir e ampliar a relação de compromisso da Educação Física para 

além da esfera da aptidão física. 

Devide (2002) concluiu que a qualidade de vida está relacionada aos 

múltiplos aspectos da vida em sociedade e a Educação Física torna-se o ponto de 

partida para uma intervenção bem sucedida. Além de assumir a tarefa de 

desenvolver estilos de vida ativos, permanentes e conscientes, a Educação Física 

Escolar poderá legitimar o seu papel em relação à saúde e à promoção da qualidade 

de vida de forma satisfatória.  

b.3) A Educação Física e sua Relação com a Psicomotricidade 

Artigo de autoria de Ângela Maria da Paz Molinari e Solange Mari Sens, 

publicado em julho de 2003, pela revista PEC de Curitiba. Apresenta a Educação 

Física, como ação psicomotora e por meio da educação psicomotora, incentiva a 

prática do movimento em todo o transcurso de existência do ser humano. 
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Segundo as autoras, tal concepção fundamenta-se nos conceitos da 

educação permanente, como uma nova forma de evento educativo que tende a 

revolucionar os sistemas educacionais de todo o mundo. A criança diversifica-se em 

função das relações sociais, das idéias morais, das capacidades e da sua maneira 

de ser, além de seus valores. Educa o movimento, ao mesmo tempo em que põe em 

jogo as funções da inteligência. A partir dessa posição, pode-se ver a relação 

intrínseca das funções motoras cognitivas e que, também pela afetividade, 

encaminha o movimento. 

O ser humano é um complexo de emoções e ações, propiciadas por meio 
do contato corporal nas atividades psicomotoras, que também favorecem o 
desenvolvimento afetivo entre as pessoas, o contato físico, as emoções e 
ações. A psicomotricidade contribui de maneira expressiva para a formação 
e estruturação do esquema corporal, o que facilitará a orientação espacial 
(MOLINARI; SENS, 2003, p.86). 

A Educação Física e sua relação com a psicomotricidade estão baseadas 

nas necessidades das crianças. Com a educação psicomotora, a Educação Física 

passa a ter como objetivo principal incentivar a prática do movimento em todas as 

etapas da vida de uma criança. Conforme Molinari e Sens (2003, p.86): 

A Educação Física pode ser definida como ação psicomotora exercida pela 
cultura sobre a natureza e o comportamento do ser humano. Ela diversifica-
se em função das relações sociais, das idéias morais, das capacidades e da 
maneira de ser de cada um, além de seus valores. É um fenômeno cultural 
que consiste em ações psicomotoras exercidas sobre o ser humano de 
maneira a favorecer determinados comportamentos, permitindo, assim, as 
transformações. 

Para as autoras a educação psicomotora na pré-escola e séries iniciais do 

ensino fundamental atua como prevenção. Com ela podem ser evitados vários 

problemas como a má concentração, confusão no reconhecimento de palavras, 

confusão com letras e sílabas e outras dificuldades relacionadas à alfabetização.  

Uma criança cujo esquema corporal é mal formado não coordena bem os 
movimentos. Suas habilidades manuais tornam-se limitadas, o ato de vestir-
se e despir-se torna-se difícil, a leitura perde a harmonia, o gesto vem após 
a palavra e o ritmo de leitura não é mantido ou, então, é paralisado no meio 
de uma palavra. As noções de esquema corporal – tempo, espaço, ritmo – 
devem partir de situações concretas, nas quais a criança possa formar um 
esquema mental que anteceda à aprendizagem de leitura, do ritmo, dos 
cálculos. Se sua lateralidade não está bem definida, ela encontra problemas 
de ordem espacial, não percebe diferença entre seu lado dominante e o 
outro lado, não é capaz de seguir uma direção gráfica, ou seja, iniciar a 
leitura pela esquerda (MOLINARI; SENS, 2003, p.90). 
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As autoras concluem que a Educação Física, por meio de atividades 

afetivas, psicomotoras e sócio-psicomotoras, constitui-se num fator de equilíbrio na 

vida das pessoas, expresso na interação entre o espírito e o corpo, a afetividade e a 

energia, o indivíduo e o grupo, promovendo a totalidade do ser humano. Possui 

também um impacto positivo no pensamento, no conhecimento e ação e nos 

domínios cognitivos, na vida das crianças.  

b.4) Os sentidos da saúde e a Educação Física: Apontamentos Preliminares, 

Artigo de autoria de Marcos Bagrichevsky e Adriana Estevão, publicado em 

janeiro de 2005, pela revista Arquivos em Movimento, apresenta uma reflexão 

acerca do debate „em aberto‟ na Educação Física, que trata das concepções sobre a 

saúde, suas limitações e necessidades, com vistas a sugerir elementos para uma 

análise contextualizada do fenômeno na área.  

Para isso, os autores consideram referenciais recorrentes na Saúde Coletiva 

e Ciências Sociais, uma vez que esses campos do conhecimento abarcam 

discussões de grande densidade, amadurecidas no enfrentamento de questões 

históricas referentes à temática. Desse modo, o texto tem preocupação em registrar 

a emergencial necessidade de se repensar as formulações teórico-metodológicas na 

Educação Física que distingue intervenções e políticas, ditas de „Promoção à 

Saúde‟, buscando incorporar às perspectivas críticas, disseminadas na Saúde 

Pública. 

Os autores sugerem um estreitamento interdisciplinar (teórico-metodológico) 

entre Saúde Coletiva e Educação Física. A pretensão é a aproximação entre as 

dimensões sócio-culturais e econômicas e as de caráter individual e biológico nas 

incursões investigativas sobre a saúde, na expectativa de incentivar os 

pesquisadores da Educação Física, a perceberem a possibilidade de se produzir 

inferências mais consistentes sobre a realidade. 

b.5) Sobre o Conceito de Interdisciplinaridade 

Artigo de autoria de Héctor Ricardo Leis, publicado em agosto de 2005, pela 

revista Cadernos de Pesquisa Interdisciplinar em Ciências Humanas, apresenta o 

entendimento de interdisciplinaridade como uma condição fundamental do ensino e 

da pesquisa na sociedade contemporânea.  
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No entanto, para o autor o conceito de interdisciplinaridade tem sofrido usos 

excessivos que podem gerar sua banalização. Por isto, é prudente evitar os debates 

teórico-ideológicos sobre o que é a interdisciplinaridade, sendo preferível partir da 

pergunta sobre como esta atividade se apresenta no campo acadêmico atual.  

 
A interdisciplinaridade pode ser definida como um ponto de cruzamento 
entre atividades (disciplinares e interdisciplinares) com lógicas diferentes. 
[...] tem a ver com a procura de um equilibro entre a análise fragmentada e 
a síntese simplificadora [...] ela tem a ver com a procura de um equilibro 
entre as visões marcadas pela lógica racional, instrumental e subjetiva [...] 
tem a ver não apenas com um trabalho de equipe, mas também individual 
(LEIS, 2005, p.09). 

 

O autor concluiu que esta proposta converge plenamente com o dia-a-dia da 

prática interdisciplinar. Indo além, pode-se considerar que conhecimento e ensino  

se constituem, por excelência, como fruto de um esforço interdisciplinar no contexto 

de uma transformação cultural que possa facilitar tal esforço. 

b.6) Educação Física x Ensino de Matemática: um modelo interdisciplinar de 

aprendizagem 

Artigo de autoria de Joaquim Roberto Picciguelli e Rosinei de Marques 

Ribas, publicado em março de 2007, pela revista Brasileira de Educação Física, 

Esporte, Lazer e Dança. Apresenta o resultado da observação realizada após três 

anos de estágio supervisionado do Curso de Educação Física, cujo objetivo principal 

foi avaliar a importância de um trabalho interdisciplinar entre a Educação Física e a 

Matemática, favorecendo o desenvolvimento do ensino-aprendizagem para a 

Educação Infantil.  

Com relação ao trabalho interdisciplinar na Educação Infantil, sabe-se que o 

trabalho com a Matemática vai muito além de aprender números e de contar, o que 

nos leva a refletir sobre a importância da aprendizagem significativa, sobretudo 

nesta faixa etária. 

Nesse sentido, a Escola deve fazer um levantamento dos conhecimentos 

que a criança traz de sua experiência, procurando fazer as interferências, ampliando 

progressivamente as noções matemáticas. 

A aprendizagem da Matemática na Educação Infantil, trabalhada com a 
Educação Física, deve ser significativa, ou seja, deve assumir que aprender 
possui um caráter dinâmico, direcionado para os alunos ampliarem cada 
vez mais suas participações nas atividades de ensino aprendizagem 
(PICCIGUELLI; RIBAS, 2007, p. 17). 
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Para os autores, o ensino da Matemática tem como objetivo encorajar a 

criança de modo que ela possa explorar uma enorme variedade de idéias 

matemáticas, não apenas numéricas, mas também aquelas relacionadas à 

geometria, medidas de forma que a criança possa conservar sua curiosidade, 

adquirindo diferentes formas de perceber e compreender o mundo em que vive.  

Nas mais diferentes brincadeiras que envolvem a Educação Física, vale 
ressaltar o trabalho corporal, como caminho para a aprendizagem. Embora 
não muito divulgado em nossa sociedade existe uma relação entre 
movimento corporal e aprendizagem, discutida por vários pesquisadores do 
desenvolvimento do conhecimento (PICCIGUELLI; RIBAS, 2007, p. 20). 

Os autores basearam-se nas teorias de Piaget (1967), o qual já fez algumas 

referências sobre o estudo do corpo e a aprendizagem e estudou amplamente as 

inter-relações entre a motricidade e a percepção, ressaltando assim, a importância 

dos aspectos corporais na formação da imagem mental e na representação 

imaginária. O próprio desenvolvimento da noção do espaço está envolvido em 

atividades que propiciem movimento para a criança. 

A criança enquanto brinca pode ser incentivada a realizar contagens, 
comparação de quantidades, identifica algarismos, adiciona pontos, percebe 
intervalos numéricos, isto é, inicia a aprendizagem dos conteúdos 
relacionados ao desenvolvimento cognitivo aritmético (PICCIGUELLI; 
RIBAS, 2007, p. 20). 

Picciguelli e Ribas (2007) concluíram que as atividades propostas pela 

Educação Física Escolar, além de aprimorar e melhorar os movimentos, 

desenvolvem o bem estar geral e preparam para uma melhor convivência social, 

política, biológica e ecológica. Assim, de uma forma prazerosa e vinculando a 

experiência prática aos aspectos corporais, estará contribuindo para a inclusão 

escolar e com processo de aprendizagem não só com a matemática, mas também 

com outras disciplinas.  

 

 

 

 

 



69 

 

2.4 Considerações sobre o Capítulo 

 

Com o intuito de analisar as possibilidades e as dificuldades de uma 

proposta pedagógica interdisciplinar de Educação Física integrada à Matemática 

voltada à saúde da criança, este capítulo apresentou as definições de alguns termos 

que envolveram esta pesquisa, como também, as teorias e as publicações 

pertinentes ao tema.   

Para responder as questões que guiam esta pesquisa, como também 

verificar a percepção das crianças e identificar a concepção dos professores a partir 

de uma proposta pedagógica interdisciplinar, adotou-se conceitos para a análise 

desta dissertação. Sob a ótica dos autores referenciados neste capítulo, utilizou-se 

as seguintes concepções: 

- Aprendizagem: de acordo com Carter (2003), Ratey (2002), Kovácks 

(1997) e Sanvito (1991), a aprendizagem envolve a percepção e os sentidos, 

ou seja, o princípio de toda a experiência inicia-se pelas informações 

captadas pelos sentidos (visão, tato, paladar, audição e olfato) e a partir 

destas informações recebidas, cria-se uma percepção que passa a constituir 

uma bagagem de experiências, que permite enfrentar novas situações, 

assimilar outras e formular novas idéias e conceitos.  

Na Educação Física, o processo de aprendizagem envolve a percepção das 

atividades, e à medida que a criança participa ativamente dos 

acontecimentos, ela assimila as informações do ambiente físico e social e as 

transforma em conhecimento.  

A aprendizagem, por meio da construção gráfica de desenhos, dá indícios 

do tipo de estrutura simbólica que a criança tem naquele momento. A 

percepção conceitual da criança por meio de desenhos, é embasada nas 

teorias de Piaget (1967), que em sua concepção de aprendizagem tem como 

princípio que o conhecimento se dá a partir das percepções e ações da 

criança, constantemente, ao longo do processo, e que, de acordo com a 

abordagem construtivista, a aquisição do conhecimento acontece na 

interação, na troca da criança com o objeto a conhecer e pela atividade da 

criança com o objeto.  
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- Atividades lúdicas: conforme Pinto (2001), Arantes (2003) e Molinar e Sens 

(2003), a brincadeira, o jogo e o lúdico são componentes essenciais para 

desenvolver a psicomotricidade da criança na Educação Infantil, pois as 

brincadeiras que envolvem a Educação Física contribuem para a percepção 

corporal das crianças e as ações motoras envolvidas nas atividades 

possibilitam o conhecimento de si mesmo e do mundo.  

Dessa maneira, a psicomotricidade dá a possibilidade de perceber e 

compreender o movimento humano no desenvolvimento infantil, pois busca 

aproximar a motricidade da cognição nas experiências vivenciadas pela 

criança. O jogo e o lúdico na Educação Infantil promovem o raciocínio, a 

imaginação e a concentração tornam-se elementos essenciais na 

aprendizagem da criança.  

A psicomotricidade, na prática pedagógica de Educação Física, contribui 

para o desenvolvimento da criança no processo de ensino-aprendizagem, 

favorecendo os aspectos afetivos, cognitivos e motores. Além disso, 

proporciona na criança a capacidade de experimentar sentimentos e 

emoções por meio dos movimentos do seu próprio corpo. 

- Interdisciplinaridade: segundo Pereira (2004), Rodrigues (2007) e Leis 

(2005), para ocorrer à interdisciplinaridade é importante que ocorra uma 

ação conjunta entre os professores e suas disciplinas, visando à percepção 

e a compreensão dos conceitos envolvidos para facilitar aprendizagem da 

criança. Na medida em que ela aprimora sua percepção, compreende as 

relações com o seu cotidiano e com a sociedade. As atividades da Educação 

Física favorecem estas percepções com outras disciplinas na prática 

interdisciplinar. Neste sentido, a Educação Física adquire a função de 

disciplina facilitadora de ensino, quando na prática, demonstra o significado 

concreto e a aplicabilidade dos conteúdos adquiridos em sala de aula na 

teoria. 

- Saúde: Ferreira (2005), Guedes (1999) e Devide (2002) afirmam que 

poucas coisas na vida são mais importantes que a saúde, e poucas coisas 

são tão essenciais para a saúde e a qualidade de vida como a atividade 

física. A Educação Física é uma aliada imprescindível para alcançar a saúde 

e propicia valores de uma vida saudável, tanto no presente como no futuro 
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da criança. A promoção da saúde ocorre particularmente com a disciplina de 

Educação Física no ambiente educacional, por meio dos jogos e as 

brincadeiras que envolvem os aspectos psicomotor, afetivo e cognitivo.  

Assim, as atividades físicas relacionadas à saúde passam a fazer parte 

integrante do cotidiano da criança e ao longo de toda vida.  

- Matemática: de acordo com Siqueira (2007) e Picciguelli e Ribas (2007), a 

matemática no contexto escolar ocupa lugar de destaque desde as séries 

iniciais, e na Educação Infantil não é diferente, pois nesta fase a criança 

percebe a diferença entre os objetos com relação ao tamanho (peso e 

volume), distâncias (longe e perto) e velocidades (rápido e lento). As idéias 

matemáticas que as crianças apreendem na Educação Infantil, são de 

grande importância para todo o percurso escolar e para o dia-a-dia, ou seja, 

noções matemáticas na Educação Infantil favorecem a percepção futura de 

conhecimentos matemáticos, não apenas numéricos, mas também 

relacionados à geometria, de forma que e proporcionam uma compreensão 

de mundo em que vive.  

Na Educação Infantil é fundamental ressaltar a importância das novas 

experiências que a criança irá vivenciar, pois elas desencadearão um grande 

universo de descobertas e aquisições. Quanto mais numerosas e mais ricas forem 

as situações vividas pela criança, maior será o número de esquemas por ela 

adquiridos, auxiliando assim em sua formação humana e aprendizagem. Toda essa 

vivência permite que a criança faça comparações, relações e representações com o 

meio e consigo mesma, estabelecendo constante troca de informações e gerando o 

conhecimento. 

Embora a percepção não seja a fonte única do conhecimento, sem dúvida, é 

essencial para a primeira descrição do meio em que a criança da Educação Infantil 

vive, pois ela permite que a mente decodifique e efetue representações. Uma vez 

estimulada, espera-se que a criança possa assimilar imagens apreendidas, 

conceber outras imagens, delinear símbolos, aguçar o senso imaginativo e criativo, 

aprimorando assim os conhecimentos matemáticos e do corpo para a sua qualidade 

de vida. 
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III - Mapa de Campo e Mapa de Análise 
 

“Inteligência não é possuir todas as ferramentas. 
Inteligência é possuir poucas (para andar leve) 

e saber onde encontrar as que não se têm, 
na eventualidade de se precisar delas. 

Sabedoria não é ter. É saber onde encontrar...” 
Rubem Alves (2008) 

 
 
3.1 APRESENTAÇÃO  

Neste capítulo apresentam-se os Mapas de Campo e de Análise. 

- O mapa de campo conjugou levantamento, organização e classificação de 

um conjunto de dados e deu-se em três frentes: 1) elaboração de um material de 

apoio didático integrando Educação Física e Educação Matemática, voltado à saúde 

da criança na Educação Infantil; 2) aplicação deste material, com a colaboração de 

quatro professores voluntários de Educação Física que ministram aulas para 

crianças na Educação Infantil; 3) levantamento de informações destes professores 

na aplicação do material de apoio didático e opinião de três coordenadores de 

Educação Física, sendo: dois coordenadores da rede municipal de ensino de 

Blumenau/SC e um, de uma instituição de ensino particular do município de 

Blumenau/SC. 

- O mapa de análise integrou o mapa teórico e o mapa de campo, em duas 

frentes: 1) na verificação da percepção de Matemática, de Educação Física e de 

Saúde pelas crianças a partir dos desenhos das atividades realizadas por elas; 2) e 

na identificação das possibilidades e dificuldades em utilizar uma proposta 

pedagógica interdisciplinar, a partir da entrevista concedida pelos professores e 

coordenadores. 

Os dois mapas de campo e de análise estão descritos nas seguintes partes: 

3.2 Criação do Material Didático; 3.3 Descrição e Análise das Aplicações; 3.4 

Descrição e Análise das Entrevistas. 
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3.2 CRIAÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO 

Para elaborar o material de apoio didático foi preciso: a) inteirar-se do 

método interdisciplinar de Modelagem Matemática, cujo processo de modelar 

permite estimular o interesse da criança em compreender por meio da percepção, 

tornando familiar e compreensível uma questão (BIEMBENGUT; HEIN, 2007); b) 

estudar sobre as leis e as propostas curriculares oficiais que tange a Educação 

Física e Educação Matemática na Educação Infantil. 

a) As atividades do material de apoio didático foram divididas em três 

estágios: 1º estágio - percepção e apreensão; 2º estágio - compreensão e 

explicação; 3º estágio - significação e modelação, baseado nas fases de Modelagem 

Matemática defendidas por Biembengut (2007). 

1º) Percepção e Apreensão: é o estágio em que o(a) professor(a) apresenta um 

resumo sobre a brincadeira ou atividade abordada e as informações necessárias 

que essas puderam gerar perguntas pelas crianças sobre o assunto. O(a) 

professor(a) pode acrescentar ou excluir conteúdos de acordo com seu objetivo, 

lembrando que a proposta deve ser vinculada sempre a um conteúdo 

matemático. 

 2º) Compreensão e Explicação: neste estágio, após a interação com o tema, 

o(a) professor(a) formula uma pergunta-guia às crianças e, com a obtenção de 

uma resposta, elabora um modelo que permite a elas interpretar a solução e 

fazer uso deste em outras atividades cotidianas. Para realizar esta fase, o(a) 

professor(a) conduz as crianças até o ambiente onde será realizada a 

brincadeira (quadra, sala de aula). Antes de iniciar a atividade, o(a) professor(a) 

conversa com as crianças, para avaliar o quanto elas conheciam o tema (1º 

estágio);  

3º) Significação e Modelação: após a prática da atividade, o(a) professor(a) 

reúne as crianças com o intuito de verificar suas percepções sobre os conceitos 

envolvidos na atividade. Utiliza o desenho como uma ferramenta para que as 

crianças reproduzam o que percebem. O(a) professor(a) entrega uma folha em 

branco e lápis coloridos para que elas desenhem a experiência que estão 

vivenciando. Por meio do desenho elas constroem um modelo, uma 

representação física e mental, uma associação de idéias e um significado para o 

que aprenderam. Durante esta atividade o(a) professor(a) verifica o que as 
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crianças gostaram e o que não gostaram, abordando as regras (se foram ou não 

respeitadas), os problemas ocorridos e os conceitos matemáticos envolvidos. 

Ouvir o que as crianças têm a dizer sobre a atividade, proporciona às mesmas a 

oportunidade de trocar experiências com os demais colegas. Segundo Carpenter 

et al. (1999), na resolução de problemas, quando as crianças ouvem umas às 

outras e se comunicam, elas entendem melhor e tudo faz mais sentido para elas. 

Com base na percepção e composição do desenho, as crianças compreendem 

melhor os conceitos matemáticos oriundos da interdisciplinaridade com a 

Educação Física. 

b) A partir da análise dos documentos oficiais, estruturaram-se as atividades 

que compõem o Material de Apoio Didático. Os principais documentos que orientam 

a Educação Básica são: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB; 

Plano Nacional de Educação - PNE; Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs e o 

Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil - RCNEI. 

A Educação Infantil, nos termos do art. 29 da LDB, tem como objetivo o 

desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus aspectos 

físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da 

comunidade.  

A LDB define e regulariza o sistema educacional brasileiro com base nos 

princípios presentes na Constituição de 1988. Está centrada no direito universal 

à educação para todos, e a LDB de 1996 trouxe diversas mudanças com relação 

às leis anteriores, como a inclusão da educação infantil (creches e pré-escolas) 

como primeira etapa da educação básica. 

O currículo e os conteúdos mínimos perante LDB significam que toda ação 

educativa da escola, que envolve o conjunto de decisões e ações voltadas para 

a consecução dos objetivos educacionais, abrangerá as áreas do conhecimento 

como: Linguagem Oral e Escrita; Matemática; Natureza e Sociedade; Arte; 

Educação Física e Música. Fica a cargo dos municípios a elaboração de uma 

proposta pedagógica com o apoio da União e do Estado. 

A Secretaria de Educação (MEC) elaborou o Referencial Curricular Nacional 

para Educação Infantil – RCNEI. 

O RCNEI consiste em um conjunto de referências e orientações pedagógicas, 

voltados para as crianças de 0 a 6 anos, contendo concepção de educação, 

cuidado com as crianças e melhoria da qualidade da Educação Infantil. Pelo 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/1996
http://pt.wikipedia.org/wiki/Creche
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9-escola
http://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_B%C3%A1sica
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documento busca-se a integração da criança por meio do desenvolvimento dos 

aspectos biológicos, psicológicos intelectuais e sócio-culturais, preparando-as 

para a continuidade do processo educacional. Ao analisar as orientações 

pedagógicas contidas no RCNEI, o autor desta pesquisa selecionou as 

orientações didáticas pertinentes à Matemática, Saúde e Educação Física, 

conforme consta no mapa a seguir:  

Mapa 5: Orientação Pedagógica do RCNEI 

Temática Propostas Didáticas 

Matemática 

Números e Sistema de Numeração: 

 Utilização da contagem oral nas brincadeiras; 

 Utilização de noções simples de cálculo mental; 

 Identificação de números nos diferentes contextos em que se encontram. 

Grandezas e Medidas:  

 Comparação de grandezas; 

 Comparação das medidas de comprimento, peso, volume e tempo. 

Espaço e Forma: 

 Exploração de propriedades geométricas de objetos e figuras, como formas, tipos de 

contornos, bi-dimensionalidade, tridimensionalidade, faces planas, lados retos etc.; 

 Identificação de pontos de referência para situar-se e deslocar-se no espaço. 

Saúde 

 Atendimento das necessidades de sono e repouso; 

 Verificação do estado de saúde da criança pelo peso e altura; 

 Percepção dos cuidados com o corpo; 

 Higiene; 

 Alimentação; 

 Evitar materiais tóxicos e cortantes. 

Educação Física 

 Familiarização da imagem do próprio corpo; 

 Exploração dos gestos motores e ritmos corporais; 

 Deslocamento com destreza progressiva no espaço ao andar, correr, pular etc.; 

 Exploração de movimentos de preensão, encaixe, lançamento etc.; 

 Exploração de diferentes qualidades e dinâmicas do movimento, como força, 

velocidade, resistência e flexibilidade; 

 Exploração de diferentes posturas corporais, como sentar-se em diferentes 

inclinações, deitar-se em diferentes posições, ficar ereto apoiado na planta dos pés 

com e sem ajuda etc.; 

 Ampliação progressiva da destreza para deslocar-se no espaço por meio da 

possibilidade constante de arrastar-se, engatinhar, rolar, andar, correr, saltar etc.; 

 Aperfeiçoamento dos gestos relacionados com a preensão, o encaixe, o traçado no 

desenho, o lançamento etc.; 

 Participação em brincadeiras e jogos que envolvam correr, subir, descer, escorregar, 

pendurar-se, movimentar-se, dançar etc.; 

 Valorização de suas conquistas corporais; 

 Manipulação de materiais, objetos e brinquedos. 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador (2009), baseado no RCNEI (BRASIL, 1998). 

 

Na criação do material de apoio didático, além das fases do processo de 

modelagem matemática e das propostas curriculares vigentes, foram utilizadas 

brincadeiras populares, tradicionais, de fácil aceitação pelas crianças que podem ser 
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aplicadas em qualquer escola independente da estrutura e do ambiente físico (sala 

de aula, pátio, ginásio, parquinho), pois requer pouco material de apoio. Para cada 

atividade proposta no material de apoio, apresentou-se ao professor informações de 

destaque contidas nos quadros, com o título Saiba Mais. Estas informações referem-

se à origem, história, benefícios e curiosidades de cada atividade. 

Após a elaboração das atividades que compõem o material de apoio 

didático, o pesquisador realizou um primeiro experimento, a partir da primeira versão 

do material de apoio que contem 52 atividades, aplicadas no período de março a 

novembro de 2008, em uma instituição da rede particular de ensino do município de 

Gaspar/SC. Foi possível aplicar este primeiro experimento, pois o autor desta 

pesquisa atua como professor de Educação Física na Educação infantil desta 

instituição de ensino particular. Vale ressaltar que esta primeira aplicação do 

material de apoio didático serviu para reestruturar algumas atividades e o tempo 

proposto para realizá-las com as crianças, com o aperfeiçoamento das informações 

contidas no item saiba mais, como também a abordagem didática, descrição mais 

detalhada de como o professor deveria proceder em cada fase, contendo imagens 

para facilitar a visualização e entendimento. Mediante isso, o material de apoio 

passou a ter 20 atividades devido à segunda aplicação ocorrer em um período de 3 

meses, ou um bimestre do ano letivo de 2009. 

Na re-estruturação desta proposta pedagógica interdisciplinar, optou-se por 

20 atividades para compor a versão final (apêndice), com as devidas correções e 

ajustes para que o material de apoio didático fosse reaplicado em um bimestre do 

ano letivo de 2009, em outras instituições de ensino.  

Para a aplicação do material de apoio didático no ano letivo de 2009, o autor 

desta pesquisa fez interação com a Secretaria Municipal de Educação de Blumenau 

- SEMED e com uma escola particular fundada em 1855 que está localizada na 

região central do município de Blumenau/SC. Esta instituição foi selecionada por ser 

uma escola de tradição que em 1956 iniciou atividade no ensino pré-escolar, ou 

seja, há 53 anos atua na Educação Infantil. A SEMED é o órgão responsável pelo 

atendimento de, aproximadamente, 30 mil estudantes com idades entre 1 a 15 anos. 

Embora a Educação Física na Rede Municipal de Ensino de Blumenau/SC não faça 

parte do currículo da Educação Infantil, a SEMED elaborou o Projeto de Ação 

Complementar no ano de 2005, com o intuito de suprir esta necessidade, ainda que 

não esteja regulamentado por lei, ementa ou decreto municipal. Até este ano de 
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2009 o projeto abrangia 48 Centros de Educação Infantil, totalizando cerca de cinco 

mil crianças.  

A SEMED e a Instituição Particular forneceram total apoio para o 

desenvolvimento deste estudo e permitiram aplicar a pesquisa no período de agosto 

a outubro de 2009, com a colaboração voluntária de quatro professores e três 

coordenadores de Educação Física na Educação Infantil. 

 

3.3 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DAS APLICAÇÕES 

Ao elaborar as atividades didáticas, utilizando brincadeiras tradicionais, 

levou-se em consideração a percepção das crianças a partir de uma atividade 

pedagógica interdisciplinar, cujo intuito foi o de estimular a percepção da criança, 

para gerar em sua mente, imaginação e idéias que, a partir da compreensão e 

entendimento, puderam se transformar em conhecimento. 

A primeira aplicação ocorreu por meio de uma experiência, projeto piloto, 

com 33 crianças de quatro e cinco anos de duas turmas da Educação Infantil em 

uma instituição particular de ensino do município de Gaspar/SC. Esta primeira 

experiência aconteceu no período de março a novembro de 2008, duas vezes por 

semana no período vespertino, com duração de 45 minutos cada aula. Nestes nove 

meses de projeto piloto, houve a aplicação e a estruturação de 52 atividades de 

Educação Física, com a interdisciplinaridade da Educação Matemática voltada à 

saúde da criança.  

Para a segunda aplicação, organizou um conjunto de materiais: de apoio 

didático (impresso); 650 folhas brancas (½ folha ofício); 04 caixas de giz de cera (12 

cores); 03 pacotes de caneta hidrocor (24 cores), que foi entregue para cada 

professor colaborador, levando-se em consideração o número de escolas, de turmas 

e de crianças, conforme o mapa a seguir:  

Mapa 6: Dados envolvidos na segunda aplicação  

Quantidades Envolvidas 
Professores envolvidos 

Total 
P1 P2 P3 P4 

Escolas 1 3 2 4 10 

Turmas 4 4 5 8 21 

Crianças 72 80 101 118 371 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador (2009). 
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A segunda aplicação ocorreu duas vezes por semana, em 10 instituições, no 

período de agosto a outubro de 2009, com 371 crianças de quatro e cinco anos da 

SEMED e da Instituição Particular. Vale lembrar que em uma instituição o tempo de 

aula foi de 40 minutos e nas outras nove instituições o tempo de duração foi de 30 

minutos cada aula.  

Para descrição e análise das aplicações, selecionou 10 atividades do 

material de apoio, sendo que, a primeira atividade encontra-se com sua descrição na 

íntegra, contendo os três estágios da fase de modelagem matemática: percepção e 

apreensão; compreensão e explicação; significação e modelação. A razão desta 

amostra é devido aos resultados serem semelhantes em todas as atividades. As 9 

atividades restantes da descrição iniciam a partir da pergunta do terceiro estágio: 

significação e modelação. Vale destacar que o material didático serviu de guia aos 

professores para ensinar conteúdos da Educação Física, da Educação Matemática e 

ao mesmo tempo, transmitir para as crianças saúde e hábitos de vida saudáveis.  

Após a descrição das atividades, encontram-se a análise dos desenhos 

oriundos das percepções das crianças sobre as atividades vivenciadas, que não tem 

como propósito quantificar, mensurar estas percepções, mas sim identificá-las. Para 

ilustrar, a seguir apresentam-se como amostra 36 desenhos das 10 atividades 

aplicadas com as 371 crianças de Educação Infantil. 

 
ATIVIDADE 1 – AMARELINHA 
 

É uma brincadeira infantil e popular, que se faz presente há milênios. 

Trata-se de um jogo gráfico, com disposições geométricas, em geral 

traçadas no chão, em qualquer ambiente. É uma atividade divertida e 

acessível às crianças requerendo pouco espaço para seu traçado. 

 

Como se joga: 

Põe-se a pedrinha ou algo similar no quadrado de número 1; a pedrinha 

não poderá ultrapassar ou encostar nas linhas dos quadrados; pule 

somente com um pé nos quadrados sozinhos e com os dois pés nos 

quadrados duplos; não pode pular no quadrado onde está a pedrinha; 

quando chegar no número 10 pode pisar com os dois pés; retorne da 

mesma maneira até chegar no quadrado da pedrinha; você deverá pegá-la 

e pular de volta para o início, fora da amarelinha; repita jogando a pedrinha 

nos outros números até conseguir passar por todos os números; se errar 

perde a vez. 
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Benefícios: 

A atividade da amarelinha permite que a criança desenvolva conceitos: 

numéricos (reconhecer e realizar uma seqüência numérica até 10); 

geométricos (reconhecer objetos do cotidiano como: quadrado, triângulo, 

retângulo e círculo); de educação física (exercitar o equilíbrio, estimular a 

coordenação motora); e de saúde (promover a resistência muscular). 

 

Saiba Mais: Sobre a Amarelinha 

A amarelinha tem origem na Roma e Grécia antiga, a partir de práticas culturais de adultos. 
Na Grécia foi registrado há séculos o jogo de pedrinhas a partir de desenho numa jarra. A 
existência de alguns gráficos da amarelinha desenhados no chão pelas crianças e nos 
quais figuram o céu e o inferno, significando o acesso ao céu resultado de uma jogada bem 
sucedida e ao inferno de uma jogada errada, aparece em pinturas da Idade Média, o que 
pode indicar ser o registro da influência marcante da Igreja Católica daquele período 
(DACOSTA, 2005).  

 

Como ensinar: 

1º Estágio: Percepção e Apreensão 

    

Figura 1- Amarelinha 
Fonte: Allué (1998, p. 114 e 115) 

 

1 - Aqui foram mostradas às crianças a brincadeira da amarelinha usando 

como exemplo a amarelinha caracol e a de formas; 

 

 

Figura 2 - Tipos de Amarelinha 

2 - Na seqüência, as crianças foram levadas a um espaço livre e 

desenharam uma amarelinha, de preferência iniciada pela mais simples; 
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3 - Antes de iniciar a atividade, fizeram alguns exercícios corporais para 

desenvolver o equilíbrio e a força muscular; e numeraram cada retângulo 

de 1 a 10, contando e aprendendo a jogar. 

 

 
Saiba Mais: sobre o equilíbrio 

O equilíbrio é a capacidade do organismo de assumir e sustentar qualquer posição contra a 
força da gravidade, de forma que todas as forças que agem sobre este corpo são anuladas 
(ROSA NETO, 2002). Equilíbrio, estado de um sistema cujo movimento não muda ou 
estado em que a soma das forças que agem sobre o corpo é igual a zero. Quando o corpo 
está estacionário o equilíbrio é estático, e quando ele estiver com velocidade constante o 
equilíbrio é dinâmico (BARBANTI, 1994). É a capacidade de manter-se sobre uma base 
reduzida de sustentação do corpo utilizando uma combinação adequada de ações 
musculares, parado ou em movimento (GALLAHUE; OZMUN, 2001). 

 

 

2º Estágio: Compreensão e Explicação 

Quais números e quais formas geométricas estão presentes na 

amarelinha? 

Nesta fase as crianças reconheceram os números, contaram e também 

disseram o nome de cada figura encontrada nas amarelinhas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Formas Geométricas 

 
Saiba Mais: sobre símbolos numéricos e formas geométricas 

O símbolo numérico presente na amarelinha, exprime um lugar ou posição em uma série 
numérica (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10). As formas geométricas estão presentes em todas as 
amarelinhas e podem variar de acordo com sua forma, por exemplo: tradicional - é 
observada desde os tempos antigos, é a forma mais vista e comum de amarelinha, 
constitui-se na formação de quadrados e retângulos; janela - de forma variável, constitui-se 
de retângulos que no seu final contém um semicírculo; formas - constitui-se de triângulos, 
quadrados, retângulos e círculos; escada - sentido de reta, forma linear, estreita e 
comprida; simétrica - proporção correta das partes ou de um todo entre si, quanto ao 
tamanho e forma; caracol - tem a forma de uma concha com voltas em espiral; mosaico - 
tem a forma de ladrilhos. 

 

 

Triângulo 

Retângulo Círculo 

Quadrado 

Hexágono 

Pentágono 
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Como se desenha uma amarelinha com quadrados e retângulos?  

Cada criança desenhou no chão (com giz) a sua amarelinha e depois 

brincaram de pular nela.  

 

Figura 4 - Criança Desenhando 

Fonte: Minghini (2008) 

Foram apresentadas as regras e os movimentos das crianças, enfatizando 

os conceitos numéricos, as formas geométricas e as diferenças entre os 

tipos de amarelinha. 

 

3º Estágio: Significação e Modelação 

Quais amarelinhas vocês desenharam? E qual delas vocês mais 

gostaram? 

Quantos pulos vocês deram para percorrer a amarelinha? Que números 

são esses? 

 

Cada criança pegou uma folha de papel branco, o giz de cera ou lápis 

colorido para desenhar a brincadeira. 

Esta atividade, Amarelinha, permitiu as crianças reconhecerem e realizarem 

uma seqüência numérica, como também, objetos, formas geométricas do cotidiano 

como: quadrado, triângulo, retângulo e o círculo. As crianças exercitaram o 

equilíbrio, estimularam a coordenação motora e promoveram a resistência muscular 

localizada. Os desenhos das figuras 5, 6 e 7 foram elaborados por crianças de cinco 

anos, e os demais (fig. 8 e 9) por crianças de quatro anos de idade. 

  

                        Figura 5 - Amarelinha 1                                      Figura 6 - Amarelinha 2  
                                Sofia, 5 anos                                                   Emillin, 5 anos 
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    Figura 7 - Amarelinha 3                    Figura 8 - Amarelinha 4                         Figura 9 - Amarelinha 5 
            Rafa, 5 anos                                 Camila, 4 anos                                      Nathally, 4 anos 

 

O desenho, como forma de representação e de linguagem, sugere como a 

criança percebe o meio e, ainda expressa sua imaginação, suas idéias. Assim, o 

desenho constitui uma atividade integradora, com as inter-relações de percepção de 

mundo, do ver, do pensar e do fazer. Desenhar é um meio de identificar o 

desenvolvimento perceptivo, cognitivo, afetivo e motor. "A criança desenha, entre 

outras tantas coisas, para se divertir. [...] o desenho é o palco de suas encenações, 

a construção do seu universo particular" (DERDYK, 1989, p. 50).  

Para Piaget (1967), a construção gráfica de um desenho, dá indícios do tipo 

de estrutura simbólica que a criança tem naquele momento. Assim, conhecer é 

assimilar o real às estruturas de transformações. Nas figuras, acima, os desenhos 

remetem a percepção da seqüência numérica, como também das formas 

geométricas envolvidas na atividade. De acordo com Derdyk (1989, p. 24) o 

desenho é uma “língua tão antiga e tão permanente, atravessa todas as fronteiras 

geográficas e temporais, escapando da polêmica entre o que é novo e o que é 

velho. Fonte original de criação e invenção, o desenho é exercício da inteligência 

humana”. 

 

ATIVIDADE 2 – QUEIMADA 

É um jogo desportivo muito usado como uma brincadeira infantil. Para 

jogar é necessário uma bola de qualquer tipo (borracha, meia, vôlei) de 

tamanho médio. A forma da quadra ou do espaço para o jogo é de forma 

retangular e delimitado por linhas. É dividido em dois campos iguais, por 

uma linha reta e bem visível traçada no solo e deve haver, ainda, um 

pequeno espaço atrás da linha de fundo de cada campo. É uma atividade 

que pode ser realizada em qualquer espaço da escola. 
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3º Estágio: Significação e Modelação 
 

Em que direção do campo deve correr para lançar a bola? Como 

arremessar a bola? 

Qual o formato do campo de queimada? É um quadrado? É um retângulo? 

Como é a posição de cada equipe? Quantos estavam dentro da área da 

quadra?  

Nesta atividade, Queimada, foram desenvolvidos conceitos geométricos 

devido à quadra ter forma retangular, como também, desenvolveu conceitos sobre 

conjuntos, pois as crianças permaneceram dentro e fora da quadra, observando as 

linhas limites da brincadeira. As crianças exercitaram o deslocamento lateral, 

estimularam a coordenação motora ampla e promoveram a resistência aeróbica. Os 

desenhos das figuras 10 e 11 foram elaborados por crianças de quatro anos, e as 

demais figuras (12 a 15) por crianças de 5 anos.  

              

    Figura 10 - Queimada 1                        Figura 11 - Queimada 2                 Figura 12 - Queimada 3 
            Eloisa, 4 anos                                     Pablo, 4 anos                            João, 5 anos 

 

         

  Figura 13 - Queimada 4                     Figura14 - Queimada 5                       Figura 15 - Queimada 6 
          Marina, 5 anos                                  Ana, 5 anos                                        Alvaro, 5 anos 

 

Gardner (1999) estudou a relação das expressões artísticas, mais 

especificamente do desenho com a aquisição de conhecimento na criança. Para o 

autor a criança é capaz de integrar sentimentos com percepções e atos 

representando e expressando os objetos de maneira simbólica. Ao realizar o 

desenho, a criança incorporou, progressivamente, regularidades ou códigos de 

representação das imagens existentes ao seu redor, agrupando e separando entes 

(neste caso, seus colegas) de acordo com afinidades. Na figura 12 a criança além 
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de desenhar a quadra, a posição dos colegas, desenhou as nuvens, representando 

o que ela percebeu e vivenciou.  

Conforme consta no RCNEI (BRASIL, 1998), as crianças exploram o espaço 

ao seu redor e, progressivamente, por meio da percepção e da maior coordenação 

de movimentos, descobrem profundidades, analisam objetos, formas, dimensões, 

organizam mentalmente seus deslocamentos. Os desenhos, nesta fase, são uma 

rica experiência que possibilitam a construção de referências mentais mais amplas, 

permitindo às crianças estreitarem a relação entre o observado e o representado. 

 

ATIVIDADE 10 – BILBOQUÊ 
 

É um jogo infantil que consiste em uma bola ou algo semelhante a um 
cone de madeira furados e presos a cordão e que, quando atirados para o 
ar devem, ao cair, encaixar em um bastonete a que estão amarrados. 
 

3º Estágio: Significação e Modelação 

 
Quantos palmos têm o Bilboquê? Qual sua forma geométrica?   

Vamos desenhar nossa brincadeira?  

Esta atividade, Bilboquê, consiste, basicamente, em desenvolver conceitos 

geométricos, pois a forma do brinquedo tem o formato de círculo (bola de jornal) e 

de um cone (garrafa pet) de base circular que diminui uniformemente seu diâmetro 

terminado em ponta. As crianças exercitaram a coordenação motora fina e 

estimularam pequenos grupos musculares. Os desenhos das figuras 16 e 17 foram 

elaborados por crianças de cinco anos. 

                       

                      Figura16 - Bilboquê 1                                               Figura 17 - Bilboquê 2   
                            Layra, 5 anos                                                          Bianca, 5 anos 
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Para a criança, os desenhos são instrumentos de uma atividade cognitiva, 

de percepção que possibilitam explicar o real, representando-o para si mesma. 

Conforme Piaget (1967), os desenhos, como sistema de símbolos, são instrumentos 

para interpretar o mundo, transformando informações, sentimentos e sensações em 

experiências que lhe proporcionam conhecimento. Segundo Gardner (1999) os 

desenhos são as formas de representação da percepção mais utilizadas pelas 

crianças, no qual ela inicialmente desenha o que conhece sobre objetos, e 

gradualmente percebe que pode tentar desenhar diretamente o que a cerca.  

Ao desenhar, assim como construir um brinquedo, a criança desenvolve 

pequenos gestos motores, que de acordo com Barbanti (1994), ao praticar a 

coordenação motora fina, ocorre o controle temporal, espacial e muscular de 

movimentos simples ou complexos, que surge em resposta a uma atividade. 

 
ATIVIDADE 18 – ACERTE OS NÚMEROS 

 

Trata-se de um jogo gráfico, com várias disposições geométricas e 
numeradas, traçadas no chão, em qualquer ambiente. A criança com uma 
pedra ou algo similar, joga em direção as formas geométricas procurando 
marcar o maior número de pontos. É uma atividade divertida e acessível às 
crianças requerendo pouco espaço para seu traçado. 
 
 

3º Estágio: Significação e Modelação 
 
Quantas formas geométricas encontramos nesta brincadeira? 
Qual distância é mais fácil de acertar, perto ou longe? 

 

Nesta atividade, Acerte os Números, possibilita-se o reconhecimento da 

criança pelo espaço (distância) dos alvos e das formas geométricas envolvidas na 

atividade. Os limites para acertar os números serviram como referência até onde a 

criança poderia se posicionar, se movimentar, girar e correr. As crianças exercitaram 

a coordenação mãos-olhos e estimularam pequenos grupos musculares 

(musculatura da mão). Os desenhos das figuras 18 e 19 foram elaborados por 

crianças de quatro anos. 
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                Figura 18 - Acerte o Número 1                              Figura 19 – Acerte o Número 2 
                           Pedro, 4 anos                                                 Ana Caroline, 4 anos 

 

A criança ao desenhar incluiu alguns elementos geradores da percepção 

que são inerentes a atividade. À medida que as atividades foram realizadas, a 

criança criou idéias, usou a imaginação e aguçou o interesse e a percepção. Alguns 

desenhos apresentaram diversos elementos como: borboleta, cachorro, coração, 

casa, flor, árvore e sol, conforme figura 19. Para Ratey (2002) o processo de 

aprendizagem envolve a percepção e na medida em que a criança participa 

ativamente dos acontecimentos, ela assimila as informações do meio que a cerca. 

Os desenhos indicam como as crianças praticaram, ensaiaram e avançaram, passo 

a passo, as percepções e as novas aptidões e idéias. As atividades de Educação 

Física facilita ensino, quando na prática, demonstra o significado concreto e a 

aplicabilidade dos conteúdos adquiridos em sala de aula na teoria.  

 
ATIVIDADE 20 – BOLICHE 

 

jogo de origem antiga, consiste em atirar uma bola, da extremidade de 
uma pista assoalhada, para derrubar, na outra, 10 pinos que lembram 
garrafas. 
 

3º Estágio: Significação e Modelação 
 
Quantas formas geométricas encontramos nesta brincadeira? 
Quais os números encontramos na brincadeira? 

Nesta atividade, Boliche, possibilitou o reconhecimento da criança pelo 

espaço (distância) dos alvos (pinos de boliche). Ainda nesta atividade, após as 

crianças acertarem os pinos, ocorreu a operação matemática de adição, no qual os 

números dos pinos derrubados foram somados. As crianças exercitaram a 

coordenação motora óculo-manual e estimularam os grupos musculares dos 
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membros superiores. Os desenhos das figuras 20 e 21 foram elaborados por 

crianças de cinco anos. 

 

              

                   Figura 20 - Boliche 1                                              Figura 21 - Boliche 2 
                    Guilherme, 5 anos                                                      Lucas, 5 anos 

 

Carter (2003) afirma que o conhecimento se dá pelas informações obtidas 

pelos sentidos e pela percepção. Ao desenhar a atividade a criança tem uma nova 

experiência que permite enfrentar novas situações, assimilar e formular os conceitos 

envolvidos, assim, o desenho serve para reforçar uma percepção, como também de 

base para outras percepções. Para Kovácks (1997), a aprendizagem e o 

desenvolvimento ocorrem pelos processos cognitivos e neurais por meio da 

percepção. A partir da informação recebida, as áreas sensoriais do cérebro criam, 

por meio da percepção, uma idéia do que é visto. O desenho elaborado, pela 

criança, serve para estimular o interesse de uma informação que vem da percepção 

de uma vivência. A partir desta experiência, o cérebro assimila e registra esta 

percepção na memória. 

 
ATIVIDADE 3 – CANTIGA DE RODA 

 

Cirandas ou brincadeiras de roda são brincadeiras infantis, na qual as 
crianças formam uma roda de mãos dadas e cantam melodias folclóricas, 
podendo executar ou não coreografias acerca da letra da música. É uma 
brincadeira popular e faz parte do folclore brasileiro. Consiste em uma 
atividade que não necessita um grande espaço físico, podendo ser 
realizada em qualquer espaço, basta saber a música e cantar na melodia.  
 

3º Estágio: Significação e Modelação 
 
Qual forma geométrica fizemos nesta brincadeira? Quais as formas que 
mais gostaram? Vamos desenhar nossa brincadeira!  
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Nesta atividade, Cantiga de Roda, foram desenvolvidos conceitos 

geométricos de círculo, pois a figura, formada com a união de todas as crianças 

pelas mãos, remete à idéia de circunferência. As crianças exercitaram a afetividade, 

a socialização, a coordenação motora ampla e promoveram a resistência aeróbica. 

O desenho da figura 22 foi elaborado por uma criança de três anos, o da figura 23 

por uma criança de quatro anos, e o da figura 24 por uma criança de cinco anos de 

idade.  

 

 

Figura 22 - Cantiga de Roda 1         Figura 23 - Cantiga de Roda 2        Figura 24 - Cantiga de Roda 3    
          Ricardo, 3 anos                              Matheus, 4 anos                               Emily, 5 anos           

 

A partir dos desenhos, identifica-se que as crianças representaram os 

objetos a partir de diferentes ângulos, vistos de cima, de baixo, de lado, e 

apresentaram suas idéias, representações do que perceberam do espaço. De 

acordo com Gardner (1994), criando e recriando formas expressivas integrando 

percepção, imaginação, reflexão e sensibilidade, apropriadas pelas experiências das 

demais crianças e no professor. Por exemplo, figura 24, a criança desenhou sob um 

ângulo visto de cima, isso indica que ela percebeu esta atividade sob outra 

perspectiva ao desenhar. Carter (2003), Ratey (2002), Kovácks (1997) e Sanvito 

(1991) ressaltam que independente da situação estimuladora, sempre ocorrerá uma 

estruturação por meio dos sentidos, desta forma existe uma compreensão 

proveniente das percepções adquiridas durante uma experiência, que passam a 

ampliar cada vez mais o conhecimento. 

 
ATIVIDADE 9 – PULAR CORDA 

 

É uma brincadeira simples que fez parte da vida infantil de muitas pessoas 
e é uma maneira de colocar o corpo em movimento. Para isso basta 
circular uma corda em torno de si, ou seja, por baixo dos pés passando 
pela cabeça, sem que se toque nela. Esta atividade é muito utilizada por 
atletas, como aquecimento e treinamento cardiorrespiratório, além de estar 
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presente nas aulas escolares, em aulas de academia, como aulas de 
circuito ou condicionamento físico.  
 

3º Estágio: Significação e Modelação 
 
Quantos saltos em seqüência conseguiram realizar? Como é este número?  
 

Nesta atividade, Pular Corda, propiciou as crianças perceberem a idéia de 

medir (comparar) entre o número de saltos executados sem erros, com a altura dos 

saltos, com a distância percorrida pulada e com o tamanho da corda. As crianças 

exercitaram a impulsão vertical e horizontal, promoveram a resistência dos 

membros inferiores e estimularam vários grupos musculares. Os desenhos das 

figuras 25 e 26 foram elaborados por crianças de quatro anos, o da figura 27 e 28 

por crianças de cinco anos de idade. 

                

                   Figura 25 - Pular Corda 1                                              Figura 26 - Pular Corda 2 
                           Júnior, 4 anos                                                              Gabriela, 4 anos 
 

    

                   Figura 27 - Pular Corda 3                                               Figura 28 - Pular Corda 4 
                           Vinícius, 5 anos                                                             Raphaela, 5 anos 
 

De acordo com Arantes (2003), toda percepção é inseparável da ação, já 

que toda a ação envolve movimentos e percepções que de certo modo permitem à 

criança identificar o que ela realiza. Nos desenhos, figuras 26 e 28, identifica-se que 

as crianças transcreveram suas percepções, não apenas numéricas ou 

geométricas, mas também as percepções relativas à ação ou movimento, podendo 
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ser encontradas nos desenhos como: crianças correndo, pulando, falando. A figura 

27, da criança de cinco anos, apresenta três pessoas efetuando a atividade no qual 

a corda, que está por cima, indica a presença de movimento. 

 

ATIVIDADE 16 – COELHO SAI DA TOCA 
 

É uma brincadeira infantil e popular no qual as crianças efetuam 
deslocamentos de um lado para o outro, sempre permanecendo dentro do 
arco. É uma atividade divertida e acessível às crianças requerendo pouco 
espaço para seu traçado. 
 

3º Estágio: Significação e Modelação 
 
Qual o formato do arco?  
Qual é a parte interna e a externa do arco? 
Qual a velocidade que tenho que correr para chegar no próximo arco? 

 

Esta atividade, Coelho sai da Toca, permitiu as crianças desenvolverem 

conceitos de conjuntos, ao se posicionarem ora dentro do arco, ora fora do arco, 

desenvolvendo a idéia de lugar, de posição, de interior e exterior.  As crianças 

exercitaram o deslocamento lateral e ritmo, como também, promoveram a 

resistência aeróbica. Os desenhos das figuras 29 a 32 foram elaborados por 

crianças de cinco anos. 

                      

                 Figura 29 - Coelho sai da Toca 1                       Figura 30 - Coelho sai da Toca 2 
                             Maicon, 5 anos                                                    Edson, 5 anos 
 

                

                 Figura 31 - Coelho sai da Toca 3                       Figura 32 - Coelho sai da Toca 4 
                               Aline, 5 anos                                                    Maria, 5 anos 
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De acordo com Carter (2003), Ratey (2002), Kovácks (1997) e Sanvito 

(1991), o princípio de toda a experiência inicia-se pelas informações captadas pelos 

sentidos (visão, tato, paladar, audição e olfato) e a partir destas informações 

recebidas. Sendo assim, o processo de aprendizagem envolve a percepção das 

atividades e à medida que a criança participa ativamente dos acontecimentos, ela 

assimila as informações do ambiente físico e social e o transforma em 

conhecimento. Na figura 30, identifica-se uma perspectiva interna, ou seja, a criança 

representou uma idéia proporcional que têm entre ela e o círculo, e interior e 

exterior. 

 

ATIVIDADE 16 – TRÊS PERNAS 
 
É uma atividade tradicional e muito utilizada em gincanas, consiste 
basicamente em caminhar ou correr em duplas, sendo que uma das 
pernas deve estar amarrada a outra perna de sua dupla. Esta brincadeira 
pode ser realizada em um local aberto (campo, parque) ou fechado 
(ginásio, sala). 
 

3º Estágio: Significação e Modelação 
 
Quais os conjuntos que fizemos nesta brincadeira? Qual a união que mais 
gostaram? De que maneira podemos andar? 

 

Nesta atividade, Três Pernas, propiciou-se uma dinâmica em grupo, no qual 

a união das crianças remeteu a idéia de conjunto, de integração e de socialização. 

As crianças exercitaram a coordenação motora ampla e afetividade, como também, 

estimularam vários grupos musculares e fortaleceram a musculatura e a resistência 

aeróbica. Os desenhos das figuras 33 a 36 foram elaborados por crianças de cinco 

anos, e o desenho 37 foi estruturado por uma criança de quatro anos. 

 

                

             Figura 33 - Três Pernas 1                                          Figura 34 - Três Pernas 2 
                       Victor, 5 anos                                                            Helena, 5 anos 
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 Figura 35 - Três Pernas 3           Figura 36 - Três Pernas 4                 Figura 37 - Três Pernas 5 
    Ana Carolina, 5 anos                     Frederico, 5 anos                               André, 5 anos 

 

Segundo Sacks (1995), a aprendizagem ocorre pelos processos cognitivos, 

pelos mecanismos mentais que agem sobre a informação sensorial e busca a 

interpretação, classificação e organização, ou seja, é o resultado de um processo de 

experiência humana, sendo que a percepção se torna necessário para que ocorra a 

aprendizagem.  Assim, verifica-se quão ricas são as idéias das crianças sobre 

situação vivida por elas, e experiências vivenciadas, indicando que foram 

incorporadas pelos seus processos cognitivos, portanto, a aprendizagem. Desenhar 

a parte que mais gostou da brincadeira, conceitos matemáticos ou o amigo que 

esteve junto na atividade, são exemplos de situações que ilustram o desenho, sendo 

trabalhado como instrumento para o registro de percepções e de experiências, 

promovendo a interação entre outras áreas do conhecimento.  

 

ATIVIDADE 11 – COLAR DE MACARRÃO 
 

É uma atividade de trabalho manual que consiste em montar um colar 
utilizando como ornamento pequenos macarrões furados, semelhantes a 
uma semente e presos a um cordão. 
 

3º Estágio: Significação e Modelação 
 
Quantos palmos têm o colar?  Quantos macarrões precisam para fazer um 
colar? Como fazer para passar o cordão por dentro do macarrão? 
Vamos desenhar nossa brincadeira!  

 

Nesta atividade, Colar de Macarrão, consistiu-se em levar as crianças a 

confeccionar um colar de macarrão e desenvolver a contagem numérica, como 

também exercitar a coordenação motora fina. Esta atividade serviu de base para o 

sistema de numeração decimal e para estimular pequenos grupos musculares. O 
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desenho da figura 38 foi elaborado por uma criança de quatro anos e o desenho das 

figuras 39 e 40 foram elaborados por crianças de cinco anos. 

 

                

     Figura 38 - Colar de Macarrão 1                                         Figura 39 - Colar de Macarrão 2 
                   Kevin, 5 anos                                                                 David, 5 anos 

 

                                               Figura 40 - Colar de Macarrão 3 
                                                               Lara, 5 anos 
 

Para Ratey (2002), a atividade motora, exercida como atividade lúdica, 

auxilia a aprendizagem e o relacionamento social. Brincar é uma atividade física que 

ajuda as crianças a adquirirem um senso de domínio de conhecimento e a 

tornarem-se competentes nas interações sociais, incluindo um sentimento de 

participação e de prazer no convívio. Estes desenhos indicam a percepção 

conceitual da criança sobre contagem, seqüências, ordem e tamanho. 

A percepção conceitual da criança, por meio de desenhos, foi embasada nas 

teorias de Piaget (1967). Estas percepções e ações das crianças são os princípios 

do conhecimento que acontece na interação, na troca da criança com o objeto a 

conhecer, e peal atividade da criança com o objeto. 
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3.4 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

Esta fase envolveu a coleta de dados das informações sobre o material de 

apoio, oriundas das entrevistas com quatro professores colaboradores e três 

coordenadores de Educação Física do município de Blumenau/SC. Neste 

levantamento identificou a concepção dos professores sobre as possibilidades e 

dificuldades de uma proposta interdisciplinar envolvendo Educação Física, 

Educação Matemática e Saúde tornar-se uma prática pedagógica. 

Para efetuar as entrevistas, o autor desta pesquisa fez contato com 

antecedência, registrou dados utilizando gravador sob a permissão dos respectivos 

entrevistados em utilizar os dados na pesquisa. Os coordenadores e os professores 

colaboradores desta pesquisa, também, antecipadamente receberam o material de 

apoio didático, as informações sobre a pesquisa, os objetivos e as questões da 

entrevista duas semanas antes da data marcada para a entrevista. 

As mesmas perguntas de entrevista foram efetuadas tanto para os 

coordenadores como para os professores. O roteiro de entrevista foi composto por 

três perguntas: 1) Como você vê a Educação física na Educação Infantil? 2) Você 

acha possível fazer a interdisciplinaridade na Educação Física? 3) Quais as 

possibilidades e as dificuldades de uma proposta interdisciplinar de Educação Física 

na Educação Infantil, baseado no material de apoio didático? Destaca-se que todos 

os colaboradores concordaram com a gravação e durante a apresentação dos 

trechos das entrevistas foram utilizadas as abreviações: C1, C2 e C3 para os três 

Coordenadores e P1, P2, P3 e P4 para os quatro Professores, buscando resguardar 

a confidencialidade das informações, como também a identidade dos participantes. 

No Mapa 7 e 8, a seguir informações sobre o tempo de atuação de cada 

professor como: professor de Educação Física; professor de Educação Física na 

Educação Infantil; Coordenador; sua Formação e Pós-Graduação.  
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Mapa 7: Informações dos Coordenadores 

Coordenadores C1 C2 C3 

Atuam na Ed. Física 
como Professor 

22 anos 19 anos 18 anos 

Atuam na Ed. Física 
como Coordenador 

3 anos 5 anos 5 anos 

Formação Ed. Física - FURB Ed. Física - UFPR Ed. Física - FURB 

Pós-Graduação - Ed. Física Escolar 
- Ed. Física Escolar 

- Gestão Escolar 

- Ed. Física Escolar 

- Gestão Escolar 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador (2009). 

Mapa 8: Informações dos Professores 

Professores P1 P2 P3 P4 

Atuam na Ed. Física 7 anos 6 anos 5 anos 8 anos 

Atuam na Ed. Infantil 6 anos 19 anos 2 anos 5 anos 

Formação 
Ed. Física 

FURB 

Ed. Física 

Pedagogia 

FURB 

Ed. Física 

FURB 

Ed. Física 

FURB 

Pós-Graduação 
Ed. Física 
Escolar 

Arte e Educação Fisiologia Arte e Educação 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador (2009). 

 

Nas informações obtidas, coordenadores têm formação e Pós-Graduação 

em Educação Física em média de atuação como professor de 19,6 anos e, na 

função de coordenador de 4,3 anos, e os professores, formação em Educação 

Física e Pós-Graduação em áreas afins, em média de atuação como professor de 

Educação Física de 6,5 anos e na Educação Infantil de 4,3 anos, salvo o professor 

P2 que atua na Educação Infantil há 19 anos. 

Na resposta da primeira questão: “Como você vê a Educação Física na 

Educação Infantil?”, todos os entrevistados alegaram que é de suma importância ter 

a disciplina de Educação Física na Educação Infantil. Além disso, alguns 

acrescentaram outros elementos, que o autor desta pesquisa classificou como: 

legalidade - no sentido de ser relativo à lei ou prescrito pela lei; corpo - no sentido 

de forma, de imagem, de estrutura física e de desenvolvimento corporal; professor 

de educação física - no sentido de profissional específico da área; gênese - no 

sentido de início do desenvolvimento humano; sociabilidade - no sentido de 

tendência natural para não viver isolado em sim em sociedade. Conforme Mapa 9 

mostra, a seguir: 
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Mapa 9: Resposta da Primeira Questão da Entrevista  

Como você vê a Educação Física na Educação Infantil? 

Legalidade 

- “há muito tempo ela é uma lacuna a ser preenchida [...] a questão da legalidade, 
a questão das leis da normatização dessa atividade na Educação Infantil, talvez 
tenha atrasado um pouco a inserção da Educação Física, nessa faixa etária. É 
nesta faixa etária que ela deveria estar claramente inserida” (C2). 
- “a Educação Física é importante dentro dos CEI’s, porque hoje nós não temos 
nada que obrigue a existência da Educação Física dentro da Educação Infantil, 
dentro desta faixa etária” (P3). 

Corpo 

- “nesta fase a criança está conhecendo o corpo, ela precisa desta imagem 
corporal, do esquema corporal, onde ela vai trabalhar o movimento com uma 
forma lúdica, trabalhando os movimentos naturais de engatinhar, andar, correr, 
saltar e pular” (C1). 
- “a criança nesta fase é extremamente ativa e por meio de movimentos corporais 
experimenta possibilidades, limites motores, compreende progressivamente o 
próprio corpo, adquire auto-confiança, autonomia, brinca e através da brincadeira 
ela aprende” (C3). 

Professor de 

Educação 

Física 

- “a Educação Física consegue monitorar o desenvolvimento motor e psicosocial 
da criança [...] trabalha muito forte o monitoramento das fases do desenvolvimento 
dessas crianças e se a gente tem um profissional habilitado trabalhando nesta 
fundamentação, facilita o processo de ensino aprendizagem da criança” (P1). 
- “por mais que se trabalhe um pouco a psicomotricidade dentro da pedagogia, e 
por mais empenhadas que as professoras pedagogas sejam, elas tem uma visão 
diferente, e a gente da Educação Física consegue trabalhar juntando com a 
interdisciplinaridade, consegue trabalhar com as crianças coisas que às vezes 
falham na pedagogia, porque elas tem outros objetivos a seguir” (P3). 
- “a compreensão para o professor de Educação Física que tem a vivência do 
jogo, da brincadeira como um componente da educação integral, é mais fácil do 
que o professor de sala, que ainda está um pouco lenta, onde os educadores não 
vêem a importância que através do brincar, da brincadeira a criança também 
aprende. Esta visão, hoje, para o professor de Educação Física está mais 
avançada do que o professor regente da criança” (C3). 

Gênese 

- “as crianças vão estar bem mais preparadas e eu penso que até bem mais 
desenvolvidas para começar na escola no ensino fundamental” (P4). 
- “fundamental, pois desenvolve de forma integral a criança ao trabalhar a 
motricidade, o desenvolvimento cognitivo da criança e o desenvolvimento motor” 
(P2). 

Sociabilidade 

- “pela sociabilidade da criança, no relacionamento interpessoal dela onde vai 
aprender através da ludicidade da Educação Física, o saber ganhar, o saber 
perder, principalmente nesta idade, trabalhando os jogos cooperativos onde o 
ganhar não é tão importante quanto o participar. A participação dela nestas 
atividades, todas as fases da Educação Física, todas as etapas como a 
coordenação motora ampla, coordenação motora fina, ela fazendo a atividade, 
trabalhando o corpo, conhecendo o corpo, ela vai desenvolver, e ter um ótimo 
desenvolvimento psicomotor no futuro” (C1). 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador (2009). 

 

Após a transcrição todos entrevistados, consideram importante a Educação 

Física na Educação Infantil devido ser uma disciplina que auxilia diretamente no 

desenvolvimento motor, por meio da sua cultura corporal e psicomotora. As 

atividades da Educação Física propiciam o desenvolvimento cognitivo e afetivo da 

criança, conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998) introduz e 

integra a criança na cultura corporal de movimento em benefício da melhoria da 
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saúde e qualidade de vida. Assim, de acordo com Maturana e Varela (2001) não 

existe aprendizagem que não seja corporal, pois, todo o processo de conhecimento 

está entrelaçado de sentidos e emoções, e é vivenciando corporalmente e 

experimentando novas situações que as construções do conhecimento são 

possíveis. A Educação Física na Educação Infantil, por meio de atividades lúdicas, 

facilita o ensino de diversos conteúdos e cria condições para que a criança trabalhe 

a criatividade, a moralidade e a sociabilidade. 

Na resposta a segunda questão: “Você acha possível fazer a 

interdisciplinaridade na Educação Física?”, todos os entrevistados mencionaram 

que é possível efetuar a interdisciplinaridade na Educação Física, porém, foram 

observados outros elementos que o autor desta pesquisa classificou como: prática - 

no sentido de realização e da aplicação do método; diversas disciplinas - no sentido 

de outras áreas do conhecimento; integração - no sentido de tornar inteiro, de 

completar outra área do conhecimento; planejamento - no sentido de planejar 

atividades. Conforme Mapa 10 mostra, a seguir: 

Mapa 10: Resposta da Segunda Questão da Entrevista  

Você acha possível fazer a interdisciplinaridade na Educação Física? 

Prática 

- “possível e desejável para haver um desenvolvimento global da criança, porque 
muitas vezes a criança aprende conceitos da matemática e não sabe onde vai 
aplicar, e na Educação Física ela pode ver a prática e isso auxilia sua formação e 
seu desenvolvimento global” (P2). 
- “São tantas coisas pra gente trabalhar e pensar que a gente esquece algumas 
coisas que poderiam ser mais trabalhadas, poderiam ser mais aproveitadas, mas 
com certeza a gente consegue trabalhar com a interdisciplinaridade e é muito 
prazeroso para as duas partes, pois as crianças adoram a Educação Física, então 
elas aprendem de uma forma que não se torna maçante e forçado para ela” (P3). 

Diversas 

Disciplinas 

- “muito importante não só na Educação Física como nas outras disciplinas, nas 
outras atividades. Mas na Educação Física, em específico, você pode trabalhar 
vários temas onde a criança vai aprender na prática atividades que ela aprende em 
outras disciplinas, então, tem várias formas de se fazer e é muito importante” (C1). 
- “a ludicidade da Educação Física permite que você trabalhe alguns conteúdos que 
outras disciplinas não têm essa possibilidade. A Educação Física facilita nisso, e o 
conteúdo, não só o conteúdo acadêmico, a própria vivência da compreensão de 
mundo, a própria facilidade de você interagir com o teu grupo, com a sociedade” 
(C2). 

Integração 

- “sem perder o foco da especificidade da Educação Física que é o movimento, a 
cultura corporal. Utilizando a brincadeira, que não é o brincar no parque, a 
Educação Física oportuniza vivências, experiências motoras variadas que 
estimulam ao máximo desenvolvimento de diversas habilidades, aperfeiçoando a 
manipulação, a locomoção e a estabilização que vai refletir nas demais 
aprendizagens da criança” (C3). 
- “vários profissionais já trabalham dentro desta linha e a gente trabalha muito, tanto 
a matemática, quanto a questão do corpo, da qualidade de vida, do 
desenvolvimento da criança, desde os projetos que são feitos em sala de aula, 
podendo ajudar a professora regente a as crianças” (P4). 



98 

 

Planejamento 

- “o único problema é a gente conseguir tempo pra poder fazer um planejamento 
integrado junto com outras disciplinas, sejam elas das áreas biológicas, exatas, das 
humanas. O que nos falta hoje é tempo para fazer um planejamento integrado, por 
mais que a nossa escola em especial busque tempo e métodos para que a gente 
possa fazer isso, esse encontro entre os professores de área e as professoras 
regentes de classe, muitas vezes, não é possível em função do cronograma de 
horários” (P1). 
- “dentro da área biológica a gente trabalha muito com o corpo e consegue 
trabalhar os fundamentos que as professoras de sala (as regentes) conseguem 
trabalhar, a gente consegue aplicar na prática, nas aulas de Educação Física. 
Então, é bem possível de se fazer este trabalho e dá um bom resultado, desde que 
o planejamento esteja adequadamente e correto para cada faixa etária” (P1). 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador (2009). 

Há consenso entre as entrevistas que a atividade da Educação Física na 

Educação Infantil propicia o desenvolvimento de atividades interdisciplinares, por 

haver uma interação com várias áreas do conhecimento, isto é, por meio de 

atividades corporais favorecem o aprendizado de diversas disciplinas, como a 

matemática. Conforme Smole, Diniz e Candido (2000) as atividades corporais de 

Educação Física favorecem o aprendizado da matemática, pois o corpo humano é 

composto por segmentos que contêm medidas. 

Pereira (2004) afirma que para ocorrer a interdisciplinaridade na Educação 

Física requer um planejamento da ação interdisciplinar com o coletivo docente da 

escola que comina em uma ação pedagógica integrada, atingindo assim, as 

necessidades de ensino aprendizagem da proposta pedagógica. Esta preocupação 

é mostrada pelos professores e coordenadores entrevistados, em particular na 

expressão de P1 “o único problema é a gente conseguir tempo pra poder fazer um 

planejamento integrado junto com outras disciplinas, sejam elas das áreas 

biológicas, exatas, das humanas. O que nos falta hoje é tempo para fazer um 

planejamento integrado, por mais que a nossa escola em especial busque tempo e 

métodos para que a gente possa fazer isso, esse encontro entre os professores de 

área e as professoras regentes de classe, muitas vezes, não é possível em função 

do cronograma de horários”. Contudo, sem tempo e formação necessária para que 

os professores planejem, organizem atividades e apliquem uma proposta 

interdisciplinar permanece nos limites do discurso, e não torna-se prática. 

A criança na Educação Infantil encontra-se em formação inicial de conceitos 

e valores, está conhecendo e construindo seu mundo, uma proposta interdisciplinar 

torna-se essencial para que a criança possa criar e se expressar no ambiente em 

que vive, por meio do lúdico, do movimento e do desenvolvimento da cultura 

corporal associada a outras áreas do conhecimento. 
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Ao analisar a resposta da terceira questão: “Quais as possibilidades e as 

dificuldades de uma proposta interdisciplinar de Educação Física na Educação 

Infantil, baseado no material de apoio didático?” Para melhor visualização, estas 

respostas foram divididas em duas etapas: possibilidades e dificuldades. 

Na primeira etapa, Possibilidades, todos os entrevistados mencionaram que 

as possibilidades são muitas, mas foram observados outros elementos que o autor 

desta pesquisa classificou como: importância - no sentido de que não se pode 

esquecer ou deixar de atender; riqueza - no sentido de fertilidade, de abundância e 

da propriedade de produzir muito; redação - no sentido de formular por escrito com 

ordem e método, conforme Mapa 11 mostra, a seguir: 

Mapa 11: Resposta da Terceira Questão da Entrevista - Possibilidades 

Quais as possibilidades e as dificuldades de uma proposta interdisciplinar de Educação Física 
na Educação Infantil, baseado no material de apoio didático? 

POSSIBILIDADES 

Importância 

- “o material de apoio é importante para ele te dar pistas de desenvolvimento, ele te 
dá suporte e sugestão de um ponto de partida e a partir dele. É interessante, pois se 
pode criar a situação de possibilitar a criatividade em cima daquele material de um 
ponto inicial” (C2). 

Riqueza 

- “o material é muito rico, as atividades são tradicionais com abordagens diferentes 
do que a gente está acostumada a trabalhar, contendo o saiba mais, as curiosidades 
de cada atividade, e isso faz muita diferença” (P2). 
- “este material foi muito enriquecedor para Educação Física, pois as possibilidades 
de se trabalhar com este material são muito grandes, a proposta dele é muito boa 
tanto na parte teórica, quanto prática. O embasamento dele é muito bom, o trabalho 
foi muito bem elaborado e planejado, as possibilidades de trabalhar são muito 
grandes” (C1). 

Redação 

- “o material de apoio foi muito bem redigido, e ele é fácil para aplicar. Dentro da 
proposta as possibilidades são muitas, não só com a matemática em especial, a 
gente pode fazer com outras áreas, mas na matemática principalmente com as 
turmas que começam a trabalhar a questão numérica na Educação Infantil em 
especial, ela começa a desenvolver bastante isso. As quantidades, a questão da 
seriação, isso a gente consegue trazer para as nossas aulas de Educação Física, e o 
material didático vem bem feliz nesta proposta que conseguiu adequar as duas idéias 
ao mesmo tempo de uma forma lúdica e prazerosa” (P1). 
- “dentro das atividades de Educação Física nem todo o profissional tem a visão de 
olhar a atividade e saber a parte que é do cunho da Educação Física e a parte de 
outra área do conhecimento. Ter um referencial para dizer quais são os tópicos que 
você pode trabalhar nesta atividade, como se pode desenvolver ela com a criança, é 
muito bom. Ter este material de apoio como referencial, de olhar e saber se eu 
consigo trabalhar as atividades sugerida, é muito bom. Aí entra o nosso planejamento 
e fortalece a Educação Física como algo importante dentro dos CEI’s” (P3). 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador (2009). 

 

As atividades do material de apoio, sob a ótica dos entrevistados, permitiram 

aos professores colaboradores perceberem como outras áreas do conhecimento 

podem ser integradas, propiciando uma interação entre a Educação Física e a 
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Educação Matemática voltada à saúde da criança como expressaram C2, P2 e P3: 

“o material de apoio é importante para ele te dar pistas de desenvolvimento, ele te 

dá suporte e sugestão de um ponto de partida e a partir dele. É interessante, pois se 

pode criar a situação de possibilitar a criatividade em cima daquele material de um 

ponto inicia” (C2), P2 “o material é muito rico, as atividades são tradicionais com 

abordagens diferentes do que a gente está acostumada a trabalhar, contendo o 

saiba mais, as curiosidades de cada atividade, e isso faz muita diferença” e P3 

“dentro das atividades de Educação Física nem todo o profissional tem a visão de 

olhar a atividade e saber a parte que é do cunho da Educação Física e a parte de 

outra área do conhecimento. Ter um referencial para dizer quais são os tópicos que 

você pode trabalhar nesta atividade, como se pode desenvolver ela com a criança, é 

muito bom”.  

Para Fazenda (1999), um trabalho interdisciplinar busca meios de se 

conseguir uma melhor formação da criança, pois somente o enfoque interdisciplinar 

pode possibilitar a identificação entre as inter-relações das experiências vivenciadas. 

Na segunda etapa, Dificuldades, cada entrevistado focou uma dificuldade, e 

a partir delas, foram selecionados alguns elementos que o autor desta pesquisa 

classificou como: professores - no sentido de professar ensinamentos; estrutura - no 

sentido de distribuição e disposição do espaço físico; planejamento - no sentido de 

efetuar uma programação e integrar uma atividade; tempo - no sentido de duração 

das atividades; desenhos - no sentido de representar por meio de imagens, uma 

ilustração criada por uma criança a partir de uma percepção, conforme Mapa 12 

mostra, a seguir: 

Mapa 12: Resposta da Terceira Questão da Entrevista - Dificuldades 

Quais as possibilidades e as dificuldades de uma proposta interdisciplinar de Educação Física 
na Educação Infantil, baseado no material de apoio didático? 

DIFICULDADES 

Professores 

- “ligadas às pessoas, aos atores do que propriamente a esta proposta [...] está 
diretamente ligada à relação pessoal entre os próprios profissionais. A Educação 
Física é nova na Educação Infantil, a relação entre profissionais também” (C2). 
- “as possibilidades do material são maravilhosas desde que os professores 
envolvidos aceitem a proposta e trabalhem com ela” (C3). 

Estrutura 

- “o que pode haver e trazer um pouco de dificuldade quando você tem um material 
que você tenha que seguir, que você tenha este apoio, que não esteja adequado 
diretamente na realidade que você tem lá nos CEI’s em condição de espaço, em 
condição de material” (C2). 
- “este material está bem propício para a Educação Infantil [...] as maiores 
dificuldades foi na questão de estrutura mesmo, de espaço estrutural [...] as 
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crianças compreenderam bem as questões, gostaram, e desenvolveram todas as 
atividades deste material” (P4). 

Planejamento 

- “ele tem que estar planejado e a dificuldade é isso: com as outras atividades que a 
escola tem, ele tem que estar não só no seu planejamento como também no 
planejamento das professoras de outras disciplinas, de outras áreas para poder ter 
um sentido maior das atividades” (C1). 
- “o material de apoio é ótimo, muito bom, mas acredito que tem que haver um 
planejamento para isso com a escola e com os CEI’s” (P2). 
- “tem que estar dentro do seu planejamento para poder ter uma lógica, não adianta 
fazer o trabalho e aplicar as atividades sem estar ligado com outras atividades, e aí 
entra a interdisciplinaridade onde tem que ter o planejamento. Sem estar planejado 
vai ficar uma coisa perdida no meio das aulas” (C1). 

Tempo 

- “a dificuldade diria que foi somente a questão do tempo, para que a gente possa 
desenvolver mais e com várias turmas diferentes este mesmo conteúdo, mas é 
bem tranqüilo [...] o que nos falta é tempo para continuar o assunto, digamos assim: 
a gente escolhe uma atividade em especial, com o término da aula o assunto não 
se esgota, então a gente percebe nos alunos a vontade de continuar aquela 
situação, aquele momento, seja com discussão, seja com o desenho, seja com a 
própria atividade. Mas as possibilidades são infinitas” (P1). 
- “a gente tem só 30 minutos de aula, e as atividades do material de apoio são 
interessantes para as crianças e a maioria das atividades levaria mais do que esses 
30 minutos. O jardim 3 que foi aplicado o material conseguiria ficar mais tempo, eu 
queria ficar mais de 30 minutos com eles e aproveitaria mais as atividades. Então, 
os 30 minutos, pra gente não sei se o problema é nosso do tempo, ou as atividades 
propostas pelo material de apoio” (P3). 
- “a única dificuldade que encontrei neste material é que as minhas aulas são de 30 
minutos, então dentro destes 30 minutos é difícil, corrido, trabalhar todas as etapas 
que propõe o material de apoio” (P2). 

Desenhos 

- “torna maçante para a criança toda atividade que a gente aplica, ela tenha que 
desenvolver um desenho [...] teria que ter um tempo maior para que a gente 
pudesse fazer em aulas esporádicas essa atividade com o desenho no final. Então, 
esta parte da atividade se torna maçante, ou pelo menos, ter um tempo maior de 
aula para poder aplicar o desenho, pois nós tivemos pouco tempo para trabalhar o 
desenho com as crianças” (P3). 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador (2009). 

 

As principais dificuldades encontradas pelos entrevistados referentes à 

proposta pedagógica do material de apoio didático, de certa maneira encontram-se 

nos professores, pessoas envolvidos na aplicação da proposta, no planejamento 

das atividades, na adequação da estrutura e no tempo para efetuar o desenho com 

as crianças. Por exemplo, o P3 disse que “torna maçante para a criança toda 

atividade que a gente aplica, ela tenha que desenvolver um desenho [...] teria que 

ter um tempo maior para que a gente pudesse fazer em aulas esporádicas essa 

atividade com o desenho no final”. Embora, o desenho da criança permite 

representar o que ela percebeu do meio, da atividade ao que foi ensinado e, 

portanto, pode ter sido aprendido, é prudente refletir sobre quantas vezes valeria 

utilizar-se do desenho para avaliar o que foi ensinado. 

De acordo com Veiga (2002), uma proposta interdisciplinar deve estar 

integrada com o Projeto Político Pedagógico, conter conteúdos de currículo mínimo 
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da disciplina ministrada, juntamente com sua proposta metodológica, pois é um 

instrumento que identifica a escola como uma instituição social, voltada para a 

educação, com objetivos específicos para este fim. Conforme P4 “este material está 

bem propício para a Educação Infantil [...] as maiores dificuldades foi na questão de 

estrutura mesmo, de espaço estrutural [...] as crianças compreenderam bem as 

questões, gostaram, e desenvolveram todas as atividades deste material”. 

A análise das entrevistas mostrou que as atividades propostas do material 

de apoio didático, integrando as disciplinas de Educação Física e Matemática 

voltada à saúde da criança da Educação Infantil, permitiu um ensino de Educação 

Física de forma prazerosa e dinâmica, apesar do tempo disponível para isto que 

conforme P2 “a única dificuldade que encontrei neste material é que as minhas 

aulas são de 30 minutos, então dentro destes 30 minutos é difícil, corrido, trabalhar 

todas as etapas que propõe o material de apoio”. As ações dos professores e suas 

reflexões sobre os conteúdos desenvolvidos, a partir do material, testemunharam as 

possibilidades do método de ensino a atingir a aprendizagem e a percepção das 

crianças, quando se incluem meios para que elas possam aprender. Para Maturana 

e Varela (2001, p.71), no fazer se conhece e “todo ato de conhecer produz um 

mundo”. 

 

3.5 CONSIDERAÇÕES SOBRE O CAPÍTULO 

 
A criança, na Educação Infantil, passa por um longo período de descobertas 

durante o processo de aquisição de conhecimento. Estas descobertas ocorrem pelas 

percepções, originadas nos sentidos e transformam-se em um significado, um 

modelo, resultando em aprendizagem. A qualidade e a variação destas vivências e 

descobertas, por meio dos sentidos, facilitam o processo de aprendizagem. 

Conforme Piaget (1967), esta variação é crucial nos anos iniciais, para o 

desenvolvimento afetivo, cognitivo e motor das crianças. De acordo com Gardner 

(1994), se a criança tiver oportunidade e for estimulada a descobrir sobre o seu 

ambiente e fazer isso de forma prazerosa, ela acumulará uma percepção de mundo 

que levará para toda a vida. 

A necessidade de integrar as disciplinas escolares e de contextualizar os 

conteúdos, parte do princípio que o conhecimento é construído a partir de 

percepções e ações da criança mediadas por estruturas mentais já construídas em 
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outras áreas do conhecimento. Sendo assim, a interdisciplinaridade se torna cada 

vez mais presente no sistema educacional, como também na aprendizagem. A 

Educação Física favorece esta integração interdisciplinar em várias áreas do 

conhecimento e torna-se uma grande aliada devido às suas atividades conterem 

jogos e brincadeiras lúdicas, que, de certa forma, são importantes para o 

desenvolvimento e para a aprendizagem da criança.  

Todas as crianças necessitam brincar, jogar, criar e por meio dos jogos e 

brincadeiras, encontram apoio para superar suas dificuldades de aprendizagem e 

melhorar sua percepção e o seu relacionamento com o mundo. Com as atividades 

lúdicas, as crianças ficam mais motivadas para usar a inteligência, pois querem jogar 

bem, e esforçam-se para superar obstáculos tanto cognitivos como emocionais. 

A proposta interdisciplinar aplicada, contendo atividades lúdicas, jogos e 

brincadeiras, favoreceu a percepção de conceitos matemáticos de forma divertida e 

prazerosa e propiciou exercícios físicos por meio da Educação Física com fins de 

saúde. O lúdico como uma das maneiras de envolver as crianças nas atividades, 

contribuiu para que elas percebessem, refletissem, descobrissem e aprendessem 

sobre o mundo que a cerca sem desvincular-se do brincar, do viver naturalmente.  

Ao elaborar as atividades didáticas utilizando brincadeiras tradicionais, 

levou-se em consideração a percepção das crianças a partir de uma atividade 

pedagógica interdisciplinar, cujo intuito foi o de estimular a percepção da criança, 

para gerar em sua mente, imaginação e idéias que, a partir da compreensão e 

entendimento, puderam se transformar em conhecimento. 
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IV - Conclusão e Recomendações 
 

“Não haverá borboletas se a vida não passar 
 por longas e silenciosas metamorfoses.” 

Rubem Alves (2008) 

 
 

4.1 APRESENTAÇÃO  

 

Esta pesquisa cujo objetivo principal foi analisar as possibilidades e as 

dificuldades de uma proposta pedagógica interdisciplinar de Educação Física 

integrada à Matemática e voltada à saúde da criança na Educação Infantil, possui 

caráter qualitativo e participante.  

A proposta pedagógica interdisciplinar deve contribuir para que as crianças 

da Educação Infantil descubram e conheçam progressivamente seu próprio corpo, 

suas potencialidades e seus limites, desenvolvam e valorizem hábitos de cuidado 

com a própria saúde e bem-estar e utilizem da contagem, formas e medidas para 

melhor compreender estes conceitos. Para este desenvolvimento ser integral 

depende tanto dos cuidados que envolvem a dimensão afetiva, os aspectos 

biológicos do corpo, a qualidade da alimentação e os cuidados com a saúde.  

As crianças, desde o nascimento, estão imersas em um universo do qual os 

conhecimentos matemáticos são parte integrante da vida. Elas participam de uma 

série de situações envolvendo números, relações entre quantidades e noções sobre 

espaço. Essa vivência inicial favorece a elaboração de conhecimentos matemáticos. 

Esta proposta pedagógica interdisciplinar, com as fases da modelagem 

matemática, foi essencial, uma vez que proporciona à criança fazer uso da 

matemática para compreender uma situação ou resolver um problema de qualquer 

área do conhecimento e, principalmente, sem desvincular a matemática da 

realidade. Além disso, instiga-as a compreender um fato não conhecido, por meio de 

um processo que a assimile ou a reduza a fatos que já são familiares, aproximando 

o conhecimento.  

Conforme Sacks (1995, p. 129) “quando abrimos nossos olhos todas às 

manhãs, damos de cara com um mundo que passamos a vida aprendendo a ver. O 

mundo não nos é dado: construímos nosso mundo por meio da experiência, 

classificação, memória e reconhecimento incessante”. A conexão entre os sentidos 

pode ser estabelecida a partir de uma experiência.  
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4.2 RESPOSTAS DAS QUESTÕES 

 

Duas questões básicas emergiram sobre o tema desta dissertação: Como as 

crianças da Educação Infantil reagem a uma atividade pedagógica interdisciplinar? 

Quais as possibilidades e as dificuldades dos professores da Educação Infantil em 

utilizar uma proposta pedagógica interdisciplinar? 

A análise dos desenhos realizados com 371 crianças da Educação Infantil 

mostrou que as atividades do material de apoio didático, com uma proposta 

interdisciplinar e lúdica, permitiram às crianças expressarem suas percepções e ao 

mesmo tempo aprenderem conteúdos matemáticos e hábitos saudáveis para a 

manutenção de sua saúde. A fundamentação teórica, a elaboração, a aplicação e a 

análise da proposta de Educação Física e Educação Matemática na Educação 

Infantil, por meio do material de apoio didático, permitiu responder às questões de 

pesquisa abordadas: 

 

1ª Questão: Como as crianças da Educação Infantil reagem a uma atividade 

pedagógica interdisciplinar? 

- As crianças têm como característica o brincar, e ao participar de uma 

atividade interdisciplinar, elas respondem às ações e estímulos diferentes 

dos já experimentados. As aulas de Educação Física envolvem o lúdico e, 

com isso, as atividades e as brincadeiras aguçam o interesse das crianças e, 

conseqüentemente, suas percepções. 

- As crianças manifestaram grande interesse sobre a abordagem 

interdisciplinar proposta no material de apoio didático, pois, as atividades 

interdisciplinares possibilitam às crianças formar conceitos, selecionar idéias, 

estabelecer relações lógicas, integrar percepções, fazer comparações e se 

socializar. 

- A Educação Física, na perspectiva interdisciplinar, assume uma 

responsabilidade em conjunto com as demais disciplinas, promovendo na 

criança uma melhor compreensão do mundo e dos problemas que nele se 

situam (PEREIRA, 2004). 

- Estimular as crianças com jogos e brincadeiras lúdicas nas atividades de 

Educação Física e de Matemática, fez com que as crianças observassem o 
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meio em que estão inseridas e também a atividade em questão, despertando 

assim sua percepção. Esta percepção está relacionada com a sensibilidade 

das crianças em captar as coisas que estão em sua volta por meio dos 

sentidos.  

- Levar as crianças ao conhecimento de diversas disciplinas de forma 

integrada e, ao mesmo tempo, estimular sua percepção por meio de 

desenhos, facilita sua compreensão dentro de um processo de ensino-

aprendizagem. Piaget (1967) aponta que toda a aprendizagem depende, 

fundamentalmente, de ações coordenadas das crianças, quer sejam de 

caráter concreto ou abstrato. Assim, as crianças da Educação Infantil que 

participaram da aplicação do material de apoio, ao “brincarem” com suas 

representações (desenhos) no processo de percepção de uma atividade 

interdisciplinar, estimularam suas sensações por meio dos sentidos, 

transformando suas experiências em conhecimento adquirido. 

- A aprendizagem da Matemática na Educação Infantil, trabalhada com a 

Educação Física, deve ser significativa, ou seja, deve assumir que aprender 

possui um caráter dinâmico, direcionado para os alunos ampliarem cada vez 

mais suas participações nas atividades de ensino aprendizagem 

(PICCIGUELLI; RIBAS, 2007, p. 20). 

 

2ª Questão: Quais as possibilidades e as dificuldades dos professores da 

Educação Infantil em utilizar uma proposta pedagógica interdisciplinar? 

- O fato de todos os professores, coordenadores e colaboradores desta 

pesquisa terem conhecimento sobre a interdisciplinaridade, como ferramenta 

no processo de ensino-aprendizagem da criança, favoreceu a aplicação e a 

contribuição da proposta interdisciplinar na Educação Infantil nos aspectos 

teóricos e práticos. 

- A Educação Física possibilita, por meio do método interdisciplinar de 

modelagem matemática, que a criança possa desenvolver, além do seu 

desenvolvimento psicomotor, a capacidade de estabelecer noções 

matemáticas existentes no meio social e nas práticas educativas. 

- As principais dificuldades encontradas nesta proposta foram com relação 

ao tempo, tanto para o planejamento integrado da instituição envolvida, 
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como para a realização das atividades em si. Severino e Sá (1998), afirmam 

que as dificuldades interdisciplinares ajudam a explicar resultados 

inconsistentes nas tentativas de trabalho interdisciplinar. Para os autores, 

essas não são barreiras intransponíveis, muitas dessas dificuldades podem 

ser solucionadas pelos próprios docentes, pois a necessidade de conectar 

conhecimentos, de relacionar, de contextualizar, de inter-relacionar é 

intrínseca ao aprendizado humano. Conforme Severino e Sá (1998) existem 

uma precariedade tanto nas condições de formação e de trabalho dos 

professores, quanto nas condições materiais de atendimento escolar e de 

organização do ensino, tendo conseqüências nas propostas pedagógicas 

interdisciplinares.  

- Viabilizar atividades inovadoras que estimulem o envolvimento das 

crianças com outras disciplinas torna-se imprescindível no desenvolvimento 

das crianças na Educação Infantil. Tal compreensão só é possível por meio 

da interação dos conteúdos que a criança adquire quando percebe um elo 

entre os conteúdos das diversas disciplinas do currículo. Conforme Severino 

e Sá (1998), se o professor pretende implantar novos métodos de ensino, 

objetivando crianças mais motivadas, mais interessadas e com melhores 

níveis de aprendizagem, a interdisciplinaridade é uma excelente opção. 

 

4.3 CONSIDERAÇÕES e RECOMENDAÇÕES  

 

A criança na Educação Infantil passa por um longo período de descobertas 

durante o processo de aquisição de conhecimento. Estas descobertas ocorrem pelas 

percepções, originadas nos sentidos e transformam-se em um significado, um 

modelo, resultando em aprendizagem.  

A qualidade e a variação destas vivências e descobertas, por meio dos 

sentidos, facilitam o processo de aprendizagem. Conforme Piaget (1967), esta 

variação é crucial, nos anos iniciais, para o desenvolvimento afetivo, cognitivo e 

motor das crianças. De acordo com Gardner (1994), se a criança tiver oportunidade 

e for estimulada a descobrir sobre o seu ambiente e fazer isso de forma prazerosa, 

ela acumulará uma percepção de mundo que levará para toda a vida. 

A necessidade de integrar as disciplinas escolares e de contextualizar os 

conteúdos, parte do princípio que o conhecimento é construído a partir de 
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percepções e ações da criança mediadas por estruturas mentais já construídas em 

outras áreas do conhecimento. Sendo assim a interdisciplinaridade se torna cada 

vez mais presente no sistema educacional, como também na aprendizagem. A 

Educação Física favorece esta integração interdisciplinar em várias áreas do 

conhecimento e torna-se uma grande aliada devido às suas atividades conterem 

jogos e brincadeiras lúdicas, que, de certa forma, são importantes para o 

desenvolvimento e para a aprendizagem da criança.  

Todas as crianças necessitam brincar, jogar, criar e por meio dos jogos e 

brincadeiras, encontram apoio para superar suas dificuldades de aprendizagem e 

melhorar sua percepção e o seu relacionamento com o mundo. Com as atividades 

lúdicas, as crianças ficam mais motivadas para usar a inteligência, pois querem jogar 

bem, e esforçam-se para superar obstáculos tanto cognitivos como emocionais. A 

proposta interdisciplinar sugerida, contendo atividades lúdicas, jogos e brincadeiras, 

favoreceu a percepção de conceitos matemáticos, por meio da Educação Física.  

A pesquisa mostrou que uma proposta interdisciplinar de Educação Física e 

Educação Matemática voltada à saúde da criança na Educação Infantil permitem as 

crianças desenvolverem sua imagem corporal, hábitos de higiene, promoção de 

saúde e a capacidade de estabelecer noções matemáticas presentes em seu 

cotidiano, como por exemplo: contagens, relações espaciais, quantidades, formas 

geométricas, medidas de comprimento, peso e volume. 

Deve-se levar em consideração que esta pesquisa ainda pode valer para 

outras pesquisas similares, sendo assim, é pertinente apontar algumas 

recomendações sobre o trabalho: 

- Avaliar a aprendizagem de Educação Física e Educação Matemática 

destas crianças que participaram deste processo no ano subseqüente da 

aplicação do material de apoio didático; 

- Verificar as ações pedagógicas dos professores colaboradores após a 

aplicação da proposta pedagógica interdisciplinar; 

- Organizar processos e métodos didático-pedagógicos de ensino- 

aprendizagem que não se limitem somente à Matemática e à Educação 

Física na Educação Infantil.  

Embora a Educação Física na Educação Infantil não seja uma disciplina 

regulamentada por lei ou decreto, ela é essencial para o desenvolvimento integral da 
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criança. Como a Secretaria Municipal de Educação de Blumenau - SEMED está em 

vias de elaborar uma proposta pedagógica para a Educação Infantil, espero que este 

trabalho possa contribuir para uma construção pedagógica, em busca do 

conhecimento científico e acadêmico para toda a comunidade escolar de 

Blumenau/SC. Que esta pesquisa e a experiência da aplicação do material de apoio 

didático não sejam apenas um trabalho isolado, uma exceção à regra, mas que os 

relatos deste material, a partir dos trabalhos dos professores e das percepções das 

crianças, sirvam de modelo para continuar aplicando a proposta interdisciplinar na 

Educação Infantil e contribuir para uma melhor Educação Nacional. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Professor(a) você está recebendo o Material de Apoio Didático que 

faz parte da dissertação intitulada Educação Física e Educação Matemática 

na Educação Infantil, que tem como objetivo analisar as possibilidades e as 

dificuldades de uma proposta pedagógica interdisciplinar de Educação Física 

integrada à Matemática voltada à Saúde da criança na Educação Infantil. 

 Na criação do material de apoio didático, interou-se primeiramente 

das propostas pedagógicas encontradas nos documentos oficiais que tangem 

a Educação Básica Nacional. No segundo momento inteirou-se das fases do 

processo de modelagem matemática defendidas por Biembengut (2007).  

Para cada atividade proposta no material de apoio, apresentam-se 

informações quanto à origem, histórica, benefícios e curiosidades de cada 

atividade, estruturadas em fases denominadas de estágio, conforme 

exemplificado a seguir: 

 1º estágio - percepção e apreensão: o professor(a) apresenta 

um resumo sobre a brincadeira ou atividade que vai abordar e informações 

úteis que podem gerar uma ou mais perguntas sobre o assunto. Professor(a)   

pode acrescentar ou excluir os conteúdos de acordo com seu objetivo, 

lembrando que a proposta deve ser vinculada com um conteúdo matemático;  

 2º estágio - compreensão e explicação: nesta fase, após a 

interação do tema, procura-se formular uma pergunta guia às crianças e, com 

a obtenção de uma resposta, elabora-se um modelo que permita interpretar a 

solução e fazer uso dela em outras atividades cotidianas. Para realizar esta 

fase, o professor(a) conduz as crianças até o ambiente onde será feita a 

brincadeira (quadra, sala de aula). Antes de dar início à atividade, realiza uma 

conversa com as crianças, para avaliar o quanto elas conhecem sobre o tema 

(1º estágio);  

 3º estágio - significação e modelação: após a vivência da 

criança na prática da atividade, busca-se construir um modelo, uma 

associação de idéias e um significado para o que se aprendeu. O 

professor(a)  reúne as crianças para uma conversa com o intuito de verificar 

se houve aprendizagem. Neste momento verifica-se o que elas gostaram e o 

que não gostaram, abordando as regras (se foram ou não respeitadas), os 

problemas ocorridos e os conceitos matemáticos envolvidos. Ouvir o que as 

crianças têm a dizer sobre a atividade, proporciona às mesmas a 

oportunidade de trocar experiências com os demais colegas. Segundo a 

Carpenter et al. (1999), na resolução de problemas, quando as crianças 

ouvem umas às outras e se comunicam, elas entendem melhor, faz mais 

sentido para elas. O professor(a) pode utilizar o desenho como uma 

ferramenta para que as crianças reproduzam o que aprenderam, desenhando 

ou pintando. Entrega-se uma folha em branco e lápis coloridos para a criança 

desenhar a experiência que ela acabou de vivenciar. Os desenhos das 

crianças, neste estágio, sugerem que elas aprimorem suas concepções 

matemáticas desenvolvidas durante a experiência interdisciplinar. Com base 

na percepção e composição do desenho, cada criança pode compreender 

melhor os conceitos matemáticos oriundos da interdisciplinaridade com a 

Educação Física. 

Para ilustrar, a seguir, apresentam-se o material de apoio didático, 

composto por 20 atividades que é o apêndice da dissertação. Vale destacar 

que o material didático servirá de guia aos professores(as) para ensinar 

Matemática e Educação Física e, ao mesmo tempo, transmitir para as 

crianças saúde e hábitos de vida saudáveis.  

 

ATIVIDADES PROPOSTAS: 

 



 
4 

1 Amarelinha 

A amarelinha é uma brincadeira infantil e popular, que se faz presente há 

milênios. Trata-se de um jogo gráfico, com disposições geométricas, em 

geral traçadas no chão, em qualquer ambiente. É uma atividade divertida e 

acessível às crianças requerendo pouco espaço para seu traçado. 

 

Como se joga:  

Põe-se a pedrinha ou algo similar no quadrado de número 1; a pedrinha não 

poderá ultrapassar ou encostar nas linhas dos quadrados; pule somente com 

um pé nos quadrados sozinhos e com os dois pés nos quadrados duplos; 

não pode pular no quadrado onde está a pedrinha; quando chegar no 

número 10 pode pisar com os dois pés; retorne da mesma maneira até 

chegar no quadrado da pedrinha; você deverá pegá-la e pular de volta para o 

início, fora da amarelinha; repita jogando a pedrinha nos outros números até 

conseguir passar por todos os números; se errar perde a vez. 

 

Benefícios: 

A atividade da amarelinha permite que a criança possa desenvolver 

conceitos numéricos (reconhece e realiza uma seqüência numérica até 10), 

geométricos (reconhece objetos do cotidiano como: quadrado, triângulo, 

retângulo e círculo), de educação física (exercita o equilíbrio, estimula a 

coordenação motora) e de saúde (promove a resistência muscular). 

 

 

 

Saiba mais: 

A amarelinha tem origem na Roma e Grécia antiga, a partir de práticas 
culturais de adultos. Na Grécia foi registrado há séculos o jogo de pedrinhas 
a partir de desenho numa jarra. A existência de alguns gráficos da 
amarelinha desenhados no chão pelas crianças e nos quais figuram o céu e 
o inferno, significando o acesso ao céu resultado de uma jogada bem 
sucedida e ao inferno de uma jogada errada, aparece em pinturas da Idade 
Média, o que pode indicar ser o registro da influência marcante da Igreja 
Católica daquele período (DACOSTA, 2005).  
 

 

Como ensinar: 

1º Estágio: Percepção e Apreensão 

 

    

Figura 1 – Amarelinha
1
 

 

1 - Mostre as crianças à brincadeira da amarelinha usando como exemplo a 

amarelinha caracol e a de formas; 

 

                                                 
1
 Imagem ilustrativa do livro: O Grande Livro dos jogos, de  Josep M. Allué (1998, 

p.114 e 115). 



 
5 

 

Figura 2: Tipos de amarelinhas
2
 

 

2 - Na seqüência leve-as a um espaço livre e desenhe uma delas, de 

preferência iniciando pela mais simples; 

3 - Antes de iniciar a atividade, execute juntamente com as crianças alguns 

exercícios corporais para desenvolver o equilíbrio e a força muscular.  

4 - Numere cada retângulo de 1 a 10, levando-as a contar e ensine-as a 

jogar. 

 

Saiba Mais: 

O equilíbrio é a capacidade do organismo de assumir e sustentar qualquer 
posição contra a força da gravidade, de forma que todas as forças que agem 
sobre este corpo são anuladas (ROSA NETO, 2002). Equilíbrio, estado de um 
sistema cujo movimento não muda ou estado em que a soma das forças que 
agem sobre o corpo é igual a zero. Quando o corpo está estacionário o 
equilíbrio é estático, e quando ele estiver com velocidade constante o 
equilíbrio é dinâmico (BARBANTI, 1994). É a capacidade de manter-se sobre 
uma base reduzida de sustentação do corpo utilizando uma combinação 
adequada de ações musculares, parado ou em movimento (GALLAHUE; 
OZMUN, 2001). 
 

 

 

                                                 
2
 Imagem do Pesquisador 

2º Estágio: Compreensão e Explicação 

Quais números e quais formas geométricas estão presentes na amarelinha? 

Professor: salientar as crianças que reconheçam os números, conte-os e 

também diga o nome de cada figura encontrada nas amarelinhas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Formas Geométricas
3
 

 

Saiba mais: 

O símbolo numérico presente na amarelinha, exprime um lugar ou posição 
em uma série numérica (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10). As formas geométricas 
estão presentes em todas as amarelinhas e podem variar de acordo com sua 
forma, por exemplo: tradicional - é observada desde os tempos antigos, é a 
forma mais vista e comum de amarelinha, constitui-se na formação de 
quadrados e retângulos; janela - de forma variável, constitui-se de retângulos 
que no seu final contém um semicírculo; formas - constitui-se de triângulos, 
quadrados, retângulos e círculos; escada - sentido de reta, forma linear, 
estreita e comprida; simétrica - proporção correta das partes ou de um todo 
entre si, quanto ao tamanho e forma; caracol - tem a forma de uma concha 
com voltas em espiral; mosaico - tem a forma de ladrilhos. 
 

                                                 
3
 Imagem do Pesquisador 

Triângulo 

Retângulo Círculo 

 

Quadrado 

Hexágono 

Pentágono 



 
6 

 

Pergunte às crianças: 

Como se desenha uma amarelinha com quadrados e retângulos?  

Professor: oriente para que cada criança desenhe no chão (com giz) a sua 

amarelinha e depois brincar de pular nela.  

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 4 – Criança desenhando
4
 

 

Após as crianças montarem as mais diversas formas e modelos de 

amarelinhas, inicia-se a atividade. 

Professor: apresente todas as regras e acompanhe todos os movimentos e 

ações das crianças, intervindo quando for necessário e enfatize os conceitos 

numéricos, as formas geométricas e as diferenças entre os tipos de 

amarelinhas. 

 
3º Estágio: Significação e Modelação 

Pergunte às crianças: 

Quais amarelinhas vocês desenharam? E qual delas vocês mais gostaram? 

Quantos números vocês fizeram na amarelinha? Que números são esses? 

                                                 
4
 Imagem de Robson Minghini - Guia do Voluntário.  

Disponível: <www.pca.org.br/guia_do_voluntario.php> Acesso em 15 de Julho e 2008. 

 

 
Atenção Professor: 

Deve novamente salientar verbalmente os conceitos matemáticos numéricos 
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10), as formas geométricas (quadrados, triângulos, 
círculos, retângulos), as igualdades e diferenças entre elas, como também os 
benefícios da atividade para a saúde e qualidade de vida.  
 

 

Professor: agora peça para que cada criança pegue uma folha de papel 

branca, o giz de cera ou lápis coloridos para desenhar a nossa brincadeira. 

 

 

 

 

2 Queimada 

A queimada é um jogo desportivo muito usado como uma brincadeira infantil. 

Para jogar é necessário uma bola de qualquer tipo (borracha, meia, vôlei) de 

tamanho médio. A forma da quadra ou do espaço para o jogo é de forma 

retangular e delimitado por linhas. É dividido em dois campos iguais, por uma 

linha reta e bem visível traçada no solo. Deve haver, ainda, um pequeno 

espaço atrás da linha de fundo de cada campo. É uma atividade pode ser 

realizada em qualquer espaço na escola. 

 

Como se joga: 

Com duas equipes formadas, cada uma se posiciona em uma parte do 

campo; apenas um jogador de cada lado fica posicionado atrás de uma linha 
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no final do campo do adversário; jogue a bola para acertar o colega do outro 

time; se o colega for atingido, é considerado prisioneiro e deve ficar no 

espaço junto com o outro colega que já está atrás da linha no final do campo; 

a bola não pode tocar no chão antes de acertar o colega; repita jogando a 

bola até que todos se tornem prisioneiros. 

 

Benefícios: 

A atividade da queimada permite que a criança possa desenvolver conceitos 

numéricos (decrescente), geométricos (pois a quadra tem sua forma 

retangular), teoria dos conjuntos (dentro e fora, interior e exterior) e de 

educação física (exercita o deslocamento lateral, estimula a coordenação 

motora) e de saúde (promove a resistência aeróbica). 

 

 

 

Saiba mais: 

Não há notícias de competições esportivas oficiais deste esporte no Brasil, 
porém nas escolas é muito praticado. Nos Estados Unidos, existem ligas de 
queimada, ou dodgeball, como é conhecido por lá. No Brasil existem várias 
demoninações para esta brincadeira, variando seu nome de acordo com o 
estado e a região do país, pode ser conhecida como: barra bola, bola 
queimada, cemitério, mata-soldado, na Bahia é baleado, no Paraná chamam 
de caçador, no Ceará de carimba,  Minas Gerais é carimbada e em Santa 
Catarina de mata-mata.  
 

 

 

 

 

 

Como ensinar: 

1º Estágio: Percepção e Apreensão 

 

       

Figura 5 – Queimada
5
 

 

1 - Mostre as crianças à brincadeira da queimada usando como referência 

uma quadra já demarcada; 

2 - Demonstre como funciona a brincadeira, mostrando os limites da quadra, 

ressaltando o que é dentro e o que é fora; 

3 - Antes de iniciar a atividade, execute juntamente com as crianças alguns 

exercícios corporais mais utilizados na queimada como: deslocamentos 

laterais, saltos, agachamentos, corridas variadas. Estes exercícios servem 

de aquecimento para a prática desta atividade, como também promove a 

resistência aeróbica auxiliando na manutenção da saúde da criança; 

4 - Forme duas equipes, posicione cada uma em seu campo, e ensine-as a 

jogar; 

5 - Conforme as equipes forem “queimando” as crianças, incentive-os a 

contar quantos estão e não estão dentro da área dos prisioneiros. 

                                                 
5
 Imagem de Robson Minghini - Guia do Voluntário.  

Disponível: <www.pca.org.br/guia_do_voluntario.php> Acesso em 15 de Julho e 2008. 
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Saiba Mais: 

Lateralidade é a consciência de que o corpo tem dois lados distintos que 
podem se mover independente. É um componente da consciência corporal. 
(BARBANTI, 1994). Lateralidade é a capacidade de vivenciar os movimentos 
utilizando-se, para isso, os dois lados do corpo, ora o lado direito, ora o lado 
esquerdo (GALLAHUE; OZMUN, 2001).  
 

 

 

2º Estágio: Compreensão e Explicação 

Pergunte às crianças: 

Que forma geométrica tem a quadra da queimada? 

Quais são os limites da quadra? 

 

Professor: saliente para as crianças que a quadra da queimada é formada 

por dois quadrados unidos, que formam um retângulo, delimitado por linhas 

laterais, de fundo e central. Os limites da quadra servem como referência até 

onde a criança pode se posicionar e correr, estando ora dentro da quadra e 

ora fora da quadra, exprime assim um lugar ou posição de interior e exterior. 

Após apresentar as regras, e sanar as dúvidas inicia-se o jogo, e o professor 

acompanha todos os movimentos e ações das crianças, intervindo quando 

necessário e enfatizando os conceitos numéricos, as formas geométricas e 

as diferenças entre dentro e fora desta atividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Queimada
6
 

 

3º Estágio: Significação e Modelação 

Pergunte às crianças: 

Qual o formato do campo de queimada? É um quadrado? É um retângulo?  

Como é a posição de cada equipe? Quantos estavam dentro da área da  

quadra?  

 

 

Atenção Professor: 

Neste momento deve salientar verbalmente os conceitos matemáticos 
numéricos decrescentes, as formas geométricas (quadrados e retângulos), 
as teorias dos conjuntos (interior e exterior), como também os benefícios da 
atividade para a saúde e qualidade de vida da criança.  
 

 

Professor: agora peça para que cada criança pegue uma folha de papel 

branca, o giz de cera ou lápis coloridos para desenhar a nossa brincadeira. 

 

                                                 
6
 Imagem ilustrativa do livro: O Grande Livro dos jogos, de  Josep M. Allué (1998, 

p.155). 
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3 Cantiga de roda 

Cantigas de roda, cirandas ou brincadeiras de roda são brincadeiras infantis, 

na qual as crianças formam uma roda de mãos dadas e cantam melodias 

folclóricas, podendo executar ou não coreografias acerca da letra da música. 

É uma brincadeira popular e faz parte do folclore brasileiro, consiste em uma 

atividade que não necessita um grande espaço físico e podendo ser 

realizada em qualquer espaço, basta saber a música e cantar na melodia.  

 

Como se joga: 

Todos os participantes devem unir as mãos com os colegas e formar uma 

grande roda; cante a música e ande em círculos sem soltar as mãos; ao 

ouvir a música efetuar gestos referentes a letra da música, como por 

exemplo: bater palmas e pés; colocar a mão na cintura; rebolar; soltar as 

mãos e continuar girando em círculo; abraçar o colega; sentar, abaixar e 

pular bem alto. 

 

Benefícios: 

A atividade da cantiga de roda permite que a criança possa desenvolver 

conceitos geométricos (círculo) e de educação física (exercita a socialização, 

afetividade e estimula a coordenação motora) e de saúde (promove a 

resistência aeróbica). 

 

 

 

 

Saiba mais: 

Cantiga de Roda é uma grande expressão folclórica e, acredita-se que pode 
ter origem em músicas modificadas de um autor popular ou nascidas 
anonimamente na população pelo fato de serem passadas de geração a 
geração. São melodias simples de ritmo limpo e rápido, favorecendo a 
imediata assimilação entre as crianças, as mais conhecidas estão: roda pião, 
escravos de jó, cirandinha, sapo jururu, o cravo e a rosa e atirei o pau no 
gato. As letras das canções podem sofrer variações regionais e no Brasil, 
fazem parte do folclore brasileiro, incorporando elementos das culturas 
africana, européia e índiana. A cantiga de roda está incluídas nas tradições 
orais em inúmeras culturas. 
 

 

 

Como ensinar: 

1º Estágio: Percepção e Apreensão 

 

Figura 7 – Cantiga de Roda
7
 

 

1 - Mostre juntamente com as crianças à brincadeira de roda, ensinando-as  

como formar um círculo de pessoas unindo as mãos. 

                                                 
7
 Imagem ilustrativa do livro: O Grande Livro dos jogos, de  Josep M. Allué (1998, 

p.125). 
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2 - Demonstre como funciona a brincadeira, mostrando como é um círculo, e 

na medida em que for caminhando unidos para a direita ou esquerda, 

comece a cantar as cantigas mais simples para que as crianças possam 

acompanhar a letra da música. 

3 - Antes de iniciar a atividade, execute juntamente com as crianças alguns 

exercícios corporais mais utilizados nesta atividade como: afetivos, 

socialização e de coordenação motora. Estes exercícios servem de 

aquecimento para a prática desta atividade, como também promove a 

resistência aeróbica auxiliando na manutenção da saúde da criança; 

4 - Conforme for mudando as cantigas incentive as crianças a formarem 

outras formas geométricas além do círculo; 

5 - Professor adote cantigas de fácil entendimento para as crianças e que as 

mesmas sigam os passos da letra efetuando movimentos diversos exercícios 

corporais como: bater palmas, agachar, pular, engatinhar, sentar e levantar. 

 

 

Saiba Mais: 

Socialização é um processo relacionado com a aquisição da linguagem; com 
o desenvolvimento moral, social e cognitivo; com o desenvolvimento do papel 
específico do sexo; com a competência interpessoal; com o desenvolvimento 
de si próprio; da personalidade; com a adaptação dos locais institucionais; 
com a aprendizagem ocupacional; com a aquisição de atitudes e 
comportamentos políticos, religiosos e de lazer; com a adaptação para a 
incapacidade física e mental; com o fenômeno do envelhecimento tal como a 
transição dos papéis; com a aculturação dos grupos minoritários; com as 
variações entre culturas e subculturas. De forma sintética é um processo pelo 
qual as pessoas aprendem os comportamentos esperados socialmente, as 
habilidades, as atitudes, os valores e disposições que os capacitam a 
funcionar em uma particular cultura (BARBANTI, 1994). 
 

 

 

2º Estágio: Compreensão e Explicação 

 

Pergunte às crianças: 

Qual a forma geométrica que estamos fazendo com as mãos dadas? De que 

tamanho podemos fazer?  

Existem outras formas geométricas podemos fazer nesta brincadeira? 

Quais? 

 

Professor: em uma brincadeira de roda, a figura formada com a união de 

todos pelas mãos remete à idéia de circunferência, de globo terrestre, de 

bola, arco, aro, ou seja, esta atividade tem como formação principal um 

círculo que é uma forma geométrica de superfície plana, curva e fechada, 

cujos pontos eqüidistam de um ponto interior chamado de circunferência.   

O tamanho do círculo nesta atividade pode variar de acordo com o número 

de crianças; outra situação estimuladora é dividir as crianças (pequenos 

grupos) para fazerem vários círculos pequenos e depois um único, grande. 

Conforme, o seu posicionamento com a turma, observando, interagindo e 

partir das respostas das crianças, pode-se aplicar outras formas geométricas 

na brincadeira como, por exemplo: o quadrado, retângulo e o triângulo.  

Após todas as regras e explicações sobre a brincadeira, inicie uma música 

juntamente com as crianças, acompanhando todos os movimentos e ações 

delas, intervindo quando necessário e enfatizando os conceitos matemáticos 

existentes na atividade, bem como a importância da socialização e 

afetividade na qualidade de vida da criança. 

 
Agora vamos cantar a música e brincar de roda! Prestem atenção na música. 

Cantando, todo mundo junto, em uma só voz! 
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Ciranda, Cirandinha Capelinha de Melão Não atire o pau no gato 

 
Ciranda, cirandinha   
vamos todos cirandar  
vamos dar a meia-volta  
volta e meia vamos dar.  
O anel que tu me deste  
era vidro e se quebrou. 
O amor que tu me 
tinhas era pouco e se 
acabou... 

 
Capelinha de melão é 
de São João. É de 
cravo, é de rosa, é de 
manjericão! 
São João está dormindo 
não acorda, não!  
Acordai, Acordai,  
Acordai, João!  
 

 
Não atire o pau no ga-to,to  
porque isto-to,to  não se faz, 
faz, faz! 
O gatinho,nho  
É nosso amigo,go  
Não devemos maltratar os 
animais  
Jamais!  
 

 

 

 

Figura 8 – Cantiga de Roda
8
 

 
 

3º Estágio: Significação e Modelação 

Pergunte às crianças: 

Qual forma geométrica que fizemos nesta brincadeira? Quais as formas que 

mais gostaram? Vamos desenhar nossa brincadeira?  

 

                                                 
8
 Imagem ilustrativa do livro: Aprendendo a Educação Física: da pré-escola até a 8ª 

série do 1º grau, de Maria Cristina Gonçalves, Roberto Costacurta Alves Pinto, Silvia 
Pessôa Teuber. (1996, p. 228). 

 
Atenção Professor: 

Neste momento deve novamente salientar verbalmente os conceitos 
matemáticos e as formas geométricas (círculo, ou outra realizada na 
atividade), como também os benefícios da socialização, da atividade física 
para a saúde e qualidade de vida.  
 

 

Professor: agora oriente para que cada criança pegue uma folha de papel 

branca, o giz de cera ou lápis coloridos para desenhar a nossa brincadeira. 

 

 

 

4 Pega-Pega 

Uma das mais antigas e tradicionais brincadeiras de criança, o pega-pega 

pode ser realizado ao ar livre, em quadras desportivas, galpões, parques e 

em ruas não movimentadas. O número de crianças é ilimitado e possui 

inúmeras variantes, de modo geral o jogo consiste em dois tipos de 

jogadores, os pegadores e os que devem evitar ser apanhados. Quem for 

tocado, automaticamente vira o pegador dependo do modo da atividade. 

Rapidez e agilidade são alguns dos requisitos para se dar bem nesta 

brincadeira.  

 

Como se joga:  

Uma criança é nomeada como pegador, e as demais fogem dentro dos 

limites estabelecidos previamente. Quando uma criança é pega 

automaticamente ela passa a ser o pegador. Cada variante do jogo possui 
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uma forma diferente de se estabelecer como os demais serão pegos, em 

geral por meio de um toque.  

 

Benefícios:  

A atividade do pega-pega permite que a criança possa desenvolver conceitos 

matemáticos (limite, fronteira, interior e exterior); de educação física 

(coordenação motora ampla e promove a cooperação) e de saúde (estimula 

vários grupos musculares, fortalecendo a musculatura e a resistência 

aeróbica). 

 

 

 
Saiba mais: 

O pega-pega é uma atividade infantil muito conhecida, historicamente surgiu 
nos tempos da pré-história como um jogo de caça e caçador – as crianças 
representavam em suas brincadeiras o ato de caçar, tanto dos humanos 
quanto entre os animais (KISHIMOTO, 1998). Exemplos de variação: Pega-
congela - o pegador toca no perseguido este deve ficar paralisado. A 
brincadeira acaba quando todos ficam paralisados. Pega-grupo - quando o 
pegador toca em um perseguido este também se torna um perseguidor e 
passa a correr atrás dos demais. Vence o último que sobrar. Pega-corrente - 
o pegador toca em um perseguido este forma uma corrente, de mãos dadas, 
que pega os outros jogadores. Pega-pega americano - quando o pegador 
pega o que foge ele tem que parar no lugar e abrir as pernas até que outro 
que também foge passar por baixa dele, quando uns dos que fogem é pego 
3 vezes é a vez dele ser o pegador. Pega-altura - os perseguidos têm que 
subir em alguma coisa (um banco, uma pedra etc.), pois na altura eles 
estarão protegidos do pegador, e quem for pego passa a ser o novo pegador. 
Pega na linha - quando o pegador toca em um perseguido e este passa a 
ser o pegador, porém toda a atividade acontece nas linhas divisórias de uma 
quadra esportiva, ou seja, as crianças só podem correr em cima da linha. 
 
 

 

Como ensinar: 

1º Estágio: Percepção e Apreensão 

 

   

Figura 9 – Pega-Pega
9
 

 

 

1 - Conduza as crianças até o ambiente apropriado (quadra esportiva, área 

de lazer) para ensinar e demonstrar a atividade;  

2 - Mostre juntamente com as crianças o perímetro utilizado para a atividade, 

demonstrando a área limite e as fronteiras até onde a criança pode chegar; 

3 - Demonstre como funciona a brincadeira, eleja um pegador e saliente 

novamente qual o espaço físico da atividade, o interior do mesmo como 

também o exterior; 

4 - Oriente os alunos sobre a forma segura de pegar os demais colegas, 

utilizando apenas o toque de mão em alguma parte do corpo do colega, 

evitando assim o contato com a região do rosto. 

5 - Antes de iniciar a atividade, execute juntamente com as crianças alguns 

exercícios corporais mais utilizados nesta atividade como: deslocamentos 

laterais, exercícios de polichinelos, de corrida variada. Estes exercícios 

servem de aquecimento para a prática desta atividade, como também 

                                                 
9
 Imagem ilustrativa do livro: Aprendendo a Educação Física: da pré-escola até a 8ª 

série do 1º grau, de Maria Cristina Gonçalves, Roberto Costacurta Alves Pinto, Silvia 
Pessôa Teuber. (1996, p. 228). 
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promove a coordenação motora ampla e estimula vários grupos musculares, 

auxiliando no fortalecimento da musculatura e da saúde física da criança; 

6 - Adote em um primeiro momento o pega-pega simples, de fácil 

entendimento para as crianças sigam as regras estipuladas no início da 

atividade; 

7 - Conforme o andamento da atividade introduza aos poucos outras formas 

de pega-pega e incentive as crianças a percorrerem dentro do perímetro 

estipulado. 

8 - Periodicamente, interrompa a brincadeira e troque que o pegador, para 

garantir que ao longo das aulas todos os alunos passem pelas funções 

básicas do jogo: pegador e fugitivo/salvador. 

 

 

Saiba mais: 

A coordenação ampla envolve grandes gestos e vários grupos musculares. É 
a primeira fase da aprendizagem motora que se resulta do desenvolvimento 
do esqueleto ou dos grandes músculos para produzir o movimento total e 
eficiente do corpo (BARBANTI, 1994). Envolve a habilidade de controlar as 
contrações dos grandes músculos corporais na geração de movimentos 
amplos (ROSA NETO, 2002). É a ação simultânea de diferentes grupos 
musculares na execução de movimentos voluntários, amplos e relativamente 
complexos (GALLAHUE; OZMUN, 2001). 

 
 
 
2º Estágio: Compreensão e Explicação 

Pergunte às crianças: 

Qual é o espaço limite para nossa brincadeira? Qual a parte interna e 

externa do espaço da nossa brincadeira?  

 

Professor: em uma brincadeira do pega-pega, o conceito matemático que 

envolve a atividade de: limite e fronteira que determina o espaço superficial 

ou terreno no qual ocorrerá a brincadeira é a linha de demarcação, o ponto 

máximo que a criança não pode ou não deve ultrapassar; interior que indica 

o que está dentro (interno) e exterior que remete a parte do lado de fora 

(externo).  

Após todas as regras e explicações sobre a brincadeira, inicie a atividade, 

acompanhando todos os movimentos e ações delas, intervindo quando 

necessário e enfatizando os conceitos matemáticos existentes na atividade, 

bem como a importância da socialização e afetividade na qualidade de vida 

da criança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Pega corrente
10

 
 

 

                                                 
10 Imagem ilustrativa do livro: Table Tennis in Schools Program, de Alois Rosario 
Glenn Tepper e Wilhelmina Pruyn (2002, p.16) 
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3º Estágio: Significação e Modelação 

Pergunte às crianças: 

O que é estar dentro do limite permitido nesta brincadeira?  

Qual o formato da área permitida para a atividade? Vamos desenhar nossa 

brincadeira?  

 

 
Atenção Professor: 

Neste momento deve novamente salientar verbalmente os conceitos 
matemáticos (limite, fronteira, interior e exterior), como também os benefícios 
da coordenação ampla, da atividade física para a saúde e qualidade de vida.  
 

 

Professor: agora oriente para que cada criança pegue uma folha de papel 

branca, o giz de cera ou lápis coloridos para desenhar a nossa brincadeira. 

 

 

 

5 Lenço Atrás 

A atividade do Lenço Atrás consiste em uma brincadeira popular e faz parte 

do folclore brasileiro, pode ser realizada em qualquer local, basta ter um 

lenço ou algo similar e dizer os versos de uma poesia e melodia, no qual é 

dividida em partes de igual ou diferente número de versos (estrofes).  

 

Como se joga: 

Todos os participantes devem formar um círculo e sentar no chão, voltados 

para o centro. Uma criança vai andar pelo lado de fora da roda com um lenço, 

até deixá-lo cair atrás de um amigo, que este por sua vez deverá levantar e 

tomar com a mão o lenço no chão e tentar pegar quem colocou antes que ele 

sente em seu lugar ao contornar o círculo. Caso for apanhado vai para centro 

da roda. 

 

Benefícios: 

A atividade do lenço atrás permite que a criança possa desenvolver 

conceitos geométricos (círculo) e de educação física (exercita a socialização, 

afetividade e estimula a coordenação motora) e de saúde (promove a 

resistência aeróbica). 

 

 

 

Saiba mais: 

Esta atividade também é conhecida pelos nomes: corre-cutia, corre-coxia, 
galinha-choca, ovo podre, ovo-choco; de grande expressão folclórica e, 
acredita-se que pode ter origem em músicas modificadas de um autor 
popular ou nascidas anonimamente na população pelo fato de serem 
passadas de geração a geração. São melodias simples de ritmo limpo e 
rápido, favorecendo a imediata assimilação entre as crianças, as mais 
conhecidas estão: roda pião, escravos de jó, cirandinha, sapo jururu, o cravo 
e a rosa e atirei o pau no gato. As letras das canções podem sofrer variações 
regionais e no Brasil, fazem parte do folclore brasileiro, incorporando 
elementos das culturas africana, européia e índiana. A cantiga de roda está 
incluídas nas tradições orais em inúmeras culturas. 
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Como ensinar: 

1º Estágio: Percepção e Apreensão 

 

 

 
Figura 11 – Lenço atrás

11
 

 

 

1 - Mostre juntamente com as crianças a atividade do lenço atrás, ensinando-

as como formar um círculo de pessoas unindo as mãos. 

2 - Demonstre como funciona a brincadeira, mostrando como é um círculo, e 

peça para que todos fiquem sentados no chão mantendo o formato inicial de 

um círculo.  

3 - Antes de iniciar a atividade, execute juntamente com as crianças alguns 

exercícios corporais mais utilizados nesta atividade como: afetivos, 

socialização e de coordenação motora. Estes exercícios servem de 

                                                 
11 Imagem ilustrativa do livro: Aprendendo a educação física: da pré-escola até a 8ª 
serie do 1º grau, de  Maria Cristina Goncalves; Roberto Costacurta Alves Pinto e Silvia 
Pessoa Teuber (1996, p. 105). 

aquecimento para a prática desta atividade, como também promove a 

resistência aeróbica auxiliando na manutenção da saúde da criança; 

4 - As crianças tiram a sorte (par ou impar) para escolher um que ficará com 

o lenço, o restante senta de pernas cruzadas, formando um círculo.  

5 - A criança escolhida fica com o lenço em sua mão e deverá percorrer ao 

redor da roda formada cantarolando uma música. 

6 - Após cantar uma música, conta até três e solta o lenço atrás de um dos 

participantes da roda, que deverá levantar e correr atrás da criança que 

soltou o lenço. 

7 - Quem deixou o lenço deverá correr em volta da roda e sentar no lugar 

que era ocupado pelo amigo que deixou o lenço.  

8 - Professor adote cantigas de fácil entendimento para as crianças e que as 

mesmas sigam os passos da letra efetuando movimentos diversos exercícios 

corporais como: bater palmas, agachar, pular, engatinhar, sentar e levantar. 

 

 

 

Saiba mais: 

Afetividade conforme Barbanti (1994) é o conjunto psíquico que se manifesta 
sob forma de emoções, sentimentos e paixões acompanhados sempre de dor 
ou prazer, de satisfação ou insatisfação, de agrado ou desagrado, de alegria 
ou tristeza. Diz respeito à capacidade de exprimir-se na linguagem a emoção 
que nos despertam as idéias enunciadas, bem como a de despertar nos 
outros idêntica emoção. 
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2º Estágio: Compreensão e Explicação 
 
Pergunte às crianças: 

Qual a forma geométrica que estamos fazendo sentados no chão? De que 

tamanho podemos fazer?  

Existem outras formas geométricas podemos fazer nesta brincadeira? 

Quais? 

 

Professor: esta é uma atividade bem parecida com uma brincadeira de roda, 

conforme vimos anteriormente na atividade 3, à figura formada é um círculo 

cujo seu tamanho pode variar de acordo com a quantidade de crianças que 

compõem esta brincadeira. Pode-se variar a forma geométrica como, por 

exemplo: o quadrado, retângulo e o triângulo.  

Após todas as regras e explicações sobre a brincadeira, inicie a atividade 

juntamente com as crianças, acompanhando todos os movimentos e ações 

delas, intervindo quando necessário e enfatizando os conceitos matemáticos 

existentes na atividade, bem como a importância da socialização e 

afetividade na qualidade de vida da criança. 

 

 

Ovo Choco 
 
Ovo choco está rachado! 
Quem rachou? Foi à galinha! 
Corre cotia, na casa da tia! 
Corre cipó, na casa da vovó! 
Chupando cana com um dente só! 
Subindo o morro com uma perna só 

Lencinho branco, caído no chão... 
 

 

 

3º Estágio: Significação e Modelação 

Pergunte às crianças: 

Qual forma geométrica que fizemos nesta brincadeira? Quais as formas que 

mais gostaram? Vamos desenhar nossa brincadeira?  

 

 
Atenção Professor: 

Neste momento deve novamente salientar verbalmente os conceitos 
matemáticos e as formas geométricas (círculo, ou outra realizada na 
atividade), como também os benefícios da afetividade, da atividade física 
para a saúde e qualidade de vida.  
 

 

Professor: agora oriente para que cada criança pegue uma folha de papel 

branca, o giz de cera ou lápis coloridos para desenhar a nossa brincadeira. 

 

 

6 Três Pernas 

Esta é uma atividade tradicional e muito utilizada em gincanas, consiste 

basicamente em caminhar ou correr em duplas, sendo que uma das pernas 

deve estar amarrada a outra perna de sua dupla. Esta brincadeira pode ser 

realizada em um local aberto (campo, parque) ou fechado (ginásio, sala). 

 

Como se joga: 

As crianças formam duplas e dispersas na ambiente (quadra) ocupando todo 

o espaço delimitado. A dupla é amarrada com uma corda, unindo a perna 
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direita de uma criança com a perna esquerda da outra. Primeiramente a 

brincadeira consiste em andar, correr, subir obstáculos com a perna 

amarrada dentro do espaço demarcado. Em um segundo momento as 

crianças irão realizar uma corrida de três pernas com as demais duplas. 

 

Benefícios: 

A atividade das três pernas permite que a criança possa desenvolver 

conceitos matemáticos (conjunto e união); de educação física (coordenação 

motora ampla e afetividade) e de saúde (estimula vários grupos musculares, 

fortalecendo a musculatura e a resistência aeróbica). 

 

Como ensinar: 

1º Estágio: Percepção e Apreensão 

 

 
Figura 12 – Três pernas

12
 

 

                                                 
12 Imagem ilustrativa do livro: Aprendendo a educação física: da pré-escola até a 8ª 
serie do 1º grau, de Maria Cristina Goncalves; Roberto Costacurta Alves Pinto e Silvia 
Pessoa Teuber (1996, p. 113). 

1 - Mostre juntamente com as crianças à brincadeira da corrida de três 

pernas. 

2 - Demonstre como funciona a brincadeira, mostrando como é feita a união, 

e na medida em que for caminhando unidos para a direita ou esquerda, 

frente e atrás, explique os conceitos matemáticos existentes. 

3 - Antes de iniciar a atividade, execute juntamente com as crianças alguns 

exercícios corporais mais utilizados nesta atividade como: andar abraçado 

com o amigo, em duplas, trio, ou seja, exercícios que contenham a 

socialização e de coordenação motora ampla. Estes exercícios servem de 

aquecimento para a prática desta atividade, como também promove a 

resistência aeróbica auxiliando na manutenção da saúde da criança. 

4 - Professor adote atividade primeiramente com trajetos fáceis e pequenos, 

depois pode ir acrescentando a dificuldade e longos trajetos conforme o 

domínio das crianças. 

 

 

Saiba mais: 

Na atividade física resistência muscular é a capacidade de sustentar uma 
carga de trabalho o mais longo tempo possível sem fadiga, ou seja, 
capacidade de um músculo de exercer tensão repetidamente ou de manter 
uma contração estática durante um tempo prolongado (BARBANTI, 1994). 
 

 

 

2º Estágio: Compreensão e Explicação 

Pergunte às crianças: 

Como podemos formar um conjunto? De que tamanho podemos fazer?  

Existem outras formas de conjuntos? Quais? 
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Professor: esta é uma atividade em grupo, no qual a união das crianças 

remete a idéia de conjunto, junto simultaneamente, ligado. Seu tamanho 

pode variar de acordo com a quantidade de crianças que compõem esta 

brincadeira, ou mesmo pelo conjunto a ser formado, por exemplo; de 

meninos, de meninas, meninos e meninas.  

Após todas as regras e explicações sobre a brincadeira, inicie a atividade 

juntamente com as crianças, acompanhando todos os movimentos e ações 

delas, intervindo quando necessário e enfatizando os conceitos matemáticos 

existentes na atividade, bem como a importância da socialização e a 

resistência muscular na qualidade de vida da criança. 

 

3º Estágio: Significação e Modelação 

 

Pergunte às crianças: 

Quais os conjuntos que fizemos nesta brincadeira? Qual a união que mais 

gostaram? Vamos desenhar nossa brincadeira?  

 

 
Atenção Professor: 

Neste momento deve novamente salientar verbalmente os conceitos 
matemáticos existentes na teoria dos conjuntos e união, como também os 
benefícios da resistência muscular para a saúde e qualidade de vida.  
 

 

Professor: agora oriente para que cada criança pegue uma folha de papel 

branca, o giz de cera ou lápis coloridos para desenhar a nossa brincadeira. 

 

 

7 Tira Rabo  

Uma atividade de grande movimentação e corre-corre, as crianças ficam 

dispersas no ambiente que será realizada a brincadeira. Cada criança terá 

um lenço ou uma tira de papel presos na cintura acima na região lombar, 

chamado de rabo e deverá tentar tirar o rabo do colega sem permitir que 

tirem o seu.  

 

Como se joga: 

Inicia-se o jogo somente se todas as crianças estiverem com o seu rabo, que 

pode ser uma corda, um lenço, um barbante ou uma tira de jornal e deve ser 

preso na calça de cada criança, na parte de trás como se fosse um rabo. Ao 

sinal do professor, cada criança deverá tentar tirar o rabo do colega sem 

permitir que tirem o seu. A criança que pegar um rabo de outra sem ter 

perdido o seu, deve segurá-lo na mão como um rabo extra, ou seja, que está 

sobrando. Caso tenha tirado seu rabo e não tiver conseguido capturar 

nenhum rabo, está fora da brincadeira. No final do jogo somam-se quantas 

crianças estão sem rabo, quantas estão com o rabo e destas, quantas 

pegaram mais rabos. 

 

 Benefícios: 

A atividade do rouba rabo permite que a criança possa desenvolver 

conceitos matemáticos (numéricos, adição e subtração);  de educação física 

(coordenação motora ampla e agilidade) e de saúde (estimula vários grupos 

musculares, fortalecendo a musculatura e a resistência aeróbica). 
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Como ensinar: 

1º Estágio: Percepção e Apreensão 

 

 

 

Figura 13 – Tira Rabo
13

 

 

1 - Mostre juntamente com as crianças à brincadeira do tira rabo, ensinando-

as como fixar a tira de jornal ou o lenço na cintura (região lombar). 

2 - Demonstre como funciona a brincadeira, ressaltando a adição e a 

subtração existente na atividade. 

3 - Antes de iniciar a atividade, execute juntamente com as crianças alguns 

exercícios corporais mais utilizados nesta atividade como: deslocamentos 

laterais e de agilidade. Estes exercícios servem de aquecimento para a 

prática desta atividade, como também promove a resistência aeróbica 

auxiliando na manutenção da saúde da criança. 

                                                 
13

 Imagem ilustrativa do livro: O Grande Livro dos jogos, de  Josep M. Allué (1998, 
p.169). 

5 – Professor mostre juntamente com as crianças o perímetro utilizado para 

a atividade, demonstrando a área limite e as fronteiras até onde a criança 

pode chegar. 

 

 

Saiba mais: 

Agilidade é a qualidade de ser ágil, ter presteza nos movimentos, executar 
movimentos rápidos, ligeiros com mudanças de direções. (BARBANTI, 
1994). 
 

 

 

2º Estágio: Compreensão e Explicação 

Pergunte às crianças: 

Podemos somar os lenços? Como?  

 

Professor: esta é uma atividade em que a soma dos lenços resulta em uma 

adição matemática - operação que tem por fim, dados dois ou mais números, 

achar outro que contenha tantas unidades quantas houver nos números 

dados, ou seja, acrescentar, adicionar, juntar, somar, unir. Na atividade 

quando a criança está sem nenhum rabo, remete a idéia de subtração 

matemática – tirar, deduzir, retirar, diminuir, operação que tem por fim 

diminuir, tirar um número chamado diminuidor, subtraendo ou subtrativo, de 

outro chamado diminuendo ou minuendo. 

Após todas as regras e explicações sobre a brincadeira, inicie a atividade 

juntamente com as crianças, acompanhando todos os movimentos e ações 

delas, intervindo quando necessário e enfatizando os conceitos matemáticos 

existentes na atividade, bem como a importância da agilidade e a resistência 

muscular na qualidade de vida da criança. 
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Figura 14 – Tira Rabo

14
 

 

 
 

3º Estágio: Significação e Modelação 

 

Pergunte às crianças: 

Quem somou mais rabos? Quantos foram? Vamos desenhar nossa 

brincadeira?  

 
 
Atenção Professor: 

Neste momento deve novamente salientar verbalmente os conceitos 
matemáticos existentes nos números, a adição e subtração, como também 
os benefícios da agilidade para a saúde e qualidade de vida.  
 

  

Professor: agora oriente para que cada criança pegue uma folha de papel 

branca, o giz de cera ou lápis coloridos para desenhar a nossa brincadeira. 

                                                 
14 Imagem ilustrativa do livro: Aprendendo a educação física: da pré-escola até a 8ª 
serie do 1º grau, de  Maria Cristina Goncalves; Roberto Costacurta Alves Pinto e Silvia 
Pessoa Teuber (1996, p. 116). 

8 Pula-Sela 

Pula-sela é uma brincadeira infantil e popular, é uma atividade acessível às 

crianças e não utiliza nenhum material, recomenda-se somente um local livre 

de obstáculos e de preferência que contenha gramado. Consiste 

basicamente em efetuar saltos como no atletismo em uma corrida com 

barreiras, só que neste caso os saltos são sobre o colega. 

 

Como se joga: 

Em um espaço delimitado, as crianças formam duplas de acordo com sua 

afinidade. Uma criança da dupla deve abaixar-se, apoiando com força as 

mãos nos joelhos - sela. Caso a criança seja muito pequena, recomenda-se 

que fique ajoelhada com o apoio das mãos no chão. A outra criança 

permanece posicionada a certa distância 3 a 4 metros, que corre e salta 

sobre a sela, apoiando as mãos nas costas da criança que está no chão. 

Nesta atividade alternam-se constantemente quem pula pela criança. 

 

Benefícios: 

A atividade de pula-sela permite que a criança possa desenvolver conceitos 

matemáticos (medidas e tamanhos); de educação física (impulsão vertical e 

horizontal) e de saúde (estimula vários grupos musculares, fortalecendo a 

musculatura e a resistência aeróbica). 
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Saiba mais: 

Esta atividade também é conhecida como: pula-mula, sela, mula, carniça e 
mãe da mula. Em algumas regiões esta brincadeira pode variar conforme a 
cultura local e regional, por exemplo: na mãe da mula, as crianças formam 
um fila agachados com a mãe na frente, que salta sobre a mula apoiando as 
mãos nas costas da criança, antes de pular se a mãe disser: batatinha - é 
porque vai apoiar a mão fechada sobre as costas da criança; bife - significa 
que vai por as mãos abertas; garra de gavião - é apoiar as pontas dos dedos 
sobre a mula; segredinho - significa que ela vai escolher a maneira de pular. 
 

 

Como ensinar: 

1º Estágio: Percepção e Apreensão 

  

Figura 15 – Pula-Sela
15

 

 

1 - Mostre juntamente com as crianças à brincadeira de pula sela e mostre 

como formar uma sela firme e segura. 
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 Imagem de Robson Minghini - Guia do Voluntário.  
Disponível: <www.pca.org.br/guia_do_voluntario.php> Acesso em 15 de Julho e 2008. 

2 - Demonstre como funciona a brincadeira, ressaltando as medidas 

existentes, tanto no espaço para correr como tamanho da sela.  

3 - Antes de iniciar a atividade, execute juntamente com as crianças alguns 

exercícios corporais mais utilizados nesta atividade como: saltos verticais e 

horizontais. Estes exercícios servem de aquecimento para a prática desta 

atividade, como também promove a resistência dos músculos dos membros 

inferiores do corpo. 

4 - Conforme for mudando a distância para pular a sela e a altura dela, 

incentive as crianças a reconheceram a diferença entre assas medidas. 

5 - Professor adote no início a posição de selas menores, baixas e no 

decorrer da atividade aumenta o grau de dificuldade.  

 

 

 

Saiba mais: 

Na atividade física impulsão vertical e horizontal, é o ato de deixar o chão 
quando se executa um salto, ou seja, é a aplicação de forças contra o solo, 
para impulsionar o corpo no ar, na impulsão vertical – perpendicular ao plano 
do horizonte, no caso do salto é no sentido de baixo para cima; e a impulsão 
horizontal – paralelo ou relativo ao horizonte, no caso do salto é no sentido 
de trás para frente (BARBANTI, 1994). 
 

 

 

2º Estágio: Compreensão e Explicação 

Pergunte às crianças: 

Qual o tamanho de uma sela? Quantos passos de distância são necessários 

para pular a sela?  

 



 
22 

Professor: esta é uma atividade em que a posição da sela interfere nas 

medidas de espaço, sendo a distância – uma relação, estado ou fato de ser 

ou estar distante ou remoto no espaço, no caso da sela é uma extensão 

retilínea do espaço entre as crianças; os passos é uma medida antiga de 

comprimento equivalente a 0,65 metros; o tamanho da sela interfere na 

altura do salto (dimensão de grandeza) a ser executado e no espaço a ser 

percorrido para ganhar velocidade para executar a impulsão vertical. 

Após todas as regras e explicações sobre a brincadeira, inicie a atividade 

juntamente com as crianças, acompanhando todos os movimentos e ações 

delas, intervindo quando necessário e enfatizando os conceitos matemáticos 

existentes na atividade, bem como a importância da impulsão vertical e 

horizontal na qualidade de vida da criança. 

 

3º Estágio: Significação e Modelação 

Pergunte às crianças: 

Qual o maior salto? Quantos passos foram necessários para este salto? 

Vamos desenhar nossa brincadeira?  

 
 
Atenção Professor: 

Neste momento deve novamente salientar verbalmente os conceitos 
matemáticos existentes nas medidas de tamanho (passos) e de grandeza 
(maior, menor), como também os benefícios da impulsão horizontal e vertical 
para a saúde e qualidade de vida.  
 

  

Professor: agora oriente para que cada criança pegue uma folha de papel 

branca, o giz de cera ou lápis coloridos para desenhar a nossa brincadeira. 

 

 

9 Pular Corda  

Pular corda é um exercício simples que fez parte da vida infantil de muitas 

pessoas e é uma maneira de colocar o corpo em movimento, para isso basta 

circular uma corda em torno de si, ou seja, por baixo dos pés passando pela 

cabeça, sem que se toque nela. Esta atividade é muito utilizada por atletas, 

como aquecimento e treinamento cardiorrespiratório, além de estar presente 

nas aulas escolares, em aulas de academia, como aulas de circuito ou 

condicionamento físico.  

 

Como se joga: 

Existem várias maneiras e formas de pular corda, basicamente a mecânica é 

sempre a mesma, ou seja, saltar sobre a corda. Para iniciar a atividade as 

crianças ficam enfileiradas a uma distância de três metros da corda. O 

professor irá “bater” a corda formando um arco contínuo, uma criança de 

cada vez deverá correr em direção à corda, passar por baixo dela sem tocá-

la com o corpo e retornar ao final da fila. Quando todas as crianças tiverem 

passado pela corda, inicia-se novamente só que desta vez a criança deverá 

dar um salto/pulo e depois sair. Posteriormente inicia-se a atividade com a 

criança executando dois saltos; três saltos; quatro saltos, assim 

sucessivamente até a criança conseguir atingir o seu número máximo de 

saltos sem errar. 

 

Benefícios: 

A atividade de pular corda permite que a criança possa desenvolver 

conceitos matemáticos (numéricos); de educação física (impulsão vertical e 
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horizontal) e de saúde (estimula vários grupos musculares e a resistência 

dos membros inferiores). 

 

 

Saiba mais: 

Pular corda ou saltar corda é uma brincadeira tradicional que envolve 
grande atividade física e coordenação, de fácil acesso, coloca em ação 
importantes grupos musculares, trabalha a coordenação, a resistência 
aeróbica e anaeróbica. Com essas caracteristicas fez com que esta atividade 
deixasse de ser apenas uma brincadeira recreativa para se tornar um 
esporte, o rope skipping - que não consiste apenas em pular corda, mas 
também executar uma série de saltos, acrobacias, manejos com a corda, 
buscando a sincronia dos saltadores com uma música em execução. 
 

 

 

Como ensinar: 

1º Estágio: Percepção e Apreensão 

 

 

Figura 16 – Pula a Corda
16

 

                                                 
16

 Imagem de Robson Minghini - Guia do Voluntário.  
Disponível: <www.pca.org.br/guia_do_voluntario.php> Acesso em 15 de Julho e 2008. 

1 - Mostre juntamente com as crianças à brincadeira de pular corda, 

ensinando-as como transpor a corda por cima da cabeça e pular. 

2 - Demonstre como funciona a brincadeira, mostrando como são os saltos e 

as maneiras de pular, comece a pular corda da maneira mais simples e no 

decorrer da atividade pode usar outras variações. 

3 - Antes de iniciar a atividade, execute juntamente com as crianças alguns 

exercícios corporais mais utilizados nesta atividade como: pequenos saltos 

com os dois pés, com um pé só e saltos variados. Estes exercícios servem 

de aquecimento para a prática desta atividade, como também promove a 

resistência dos membros inferiores auxiliando na manutenção da saúde da 

criança. 

 

 

Saiba mais: 

Ao pular corda, promove a resistência muscular dos membros inferiores do 
corpo, fortalecendo as coxas, panturrilhas e abdome, exercita os braços 
braços e também melhora o ritmo, a coordenação e o equilíbrio. É uma 
atividade de trabalho corporal total, fortalecendo grandes grupos musculares 
superiores e inferiores, embora priorize músculos da perna e glúteos; eficaz 
tanto para o sistema aeróbio quanto anaeróbio, dependendo do nível do 
praticante e de como é utilizada (BARBANTI, 2004). 

 

2º Estágio: Compreensão e Explicação 

Pergunte às crianças: 

Quem conseguiu pular mais vezes sem errar? Quantos pulos foram?  

 

Professor: esta é uma atividade em que a quantidade tem uma relação com 

a unidade escolhida e explicada em números, neste caso é expressada pelo 

número definidos de saltos sem erros. 
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Após todas as regras e explicações sobre a brincadeira, inicie a atividade 

juntamente com as crianças, acompanhando todos os movimentos e ações 

delas, intervindo quando necessário e enfatizando os conceitos matemáticos 

existentes na atividade, bem como a importância da impulsão vertical e 

horizontal na qualidade de vida da criança. 

 

Bater na Porta Foguinho 

 
O homem bateu em minha porta: 
E eu abri! 
Senhoras e senhores: 
Ponha a mão no chão! 
Senhoras e senhores: 
Pule de um pé só! 
Senhoras e senhores: 
Dê uma rodadinha! 
E vá pro olho da rua! 

 
 
Salada, saladinha 
Bem temperadinha 
Com sal, com pimenta 
Fogo, foguinho.  
 
 
Obs: Quando falarem a palavra 
"foguinho", começam a bater a 
corda cada vez mais rápida 

 
 
 

 
Figura17 – Pular corda

17
 

                                                 
17 Imagem ilustrativa do livro: Table Tennis in Schools Program, de Alois Rosario 
Glenn Tepper e Wilhelmina Pruyn (2002, p. 129) 

Saiba mais: 

Alguns exemplos e variações ao pular corda: Pulo com os 2 pés - ambos os 
pés saem do chão e aterrizam lentamente juntos, com uma oscilação da 
corda; Pulo com os pés alternados - um pé vai para cima e para baixo 
enquanto ocorre uma oscilação da corda; Passo corrida - o trote é 
adicionado enquanto se pula sobre a corda. Acontece com uma passada 
mais rápida e maior intensidade nos movimentos; Passo alto - uma corrida 
em média intensidade misturada com elevação de joelhos a fim de aumentar 
mais ainda essa intensidade; Passo cruzado - durante a fase aérea do salto, 
cruza-se a perna de baixo e levemente aterriza-se com as pernas cruzadas. 

 

 

 
3º Estágio: Significação e Modelação 

 
Pergunte às crianças: 

Quantos saltos em seqüência conseguiram? Como é este número? Vamos 

desenhar nossa brincadeira?  

 
 
 
Atenção Professor: 

Neste momento deve novamente salientar verbalmente os conceitos 
matemáticos numérico de contagem, como também os benefícios da 
resistência muscular dos membros inferiores para a saúde e qualidade de 
vida.  
 

  

 

Professor: agora oriente para que cada criança pegue uma folha de papel 

branca, o giz de cera ou lápis coloridos para desenhar a nossa brincadeira. 
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10 Bilboquê 

Jogo infantil que consiste em uma bola ou algo semelhante a um cone de 

madeira furados e presos a cordão e que, quando atirados para o ar devem, 

ao cair, encaixar em um bastonete a que estão amarrados. 

 

 

Como se joga: 

Para iniciar a atividade, as crianças devem amassar uma folha de jornal até 

formar uma bola firme e envolver com uma fita adesiva, cortar um pedaço de 

barbante e colar com a fita adesiva em uma das extremidades da bola. 

Amarre o barbante na boca de uma garrafa cortada ao meio e utilize a fita 

adesiva para fixar, ou use um copo plástico efetuando um furo em sua base 

para fixar o barbante. Depois de montar o bilboquê, a criança deve segurar 

com uma das mãos a garrafa e tentar encaixar a bola dentro da garrafa, sem 

tocar na bola com a outra mão.  

 

Benefícios: 

A atividade do bilboquê permite que a criança possa desenvolver conceitos 

matemáticos (numéricos, grandeza e de formas geométricas); de educação 

física (coordenação motora fina) e de saúde (estimula pequenos grupos 

musculares). 

 

 

 

 

 

Saiba Mais: 

O bilboquê é um jogo antigo e existe evidências de uma larga disseminação 
mundial no uso deste jogo. Pinturas européias indicam que ele era praticado 
nas cortes reais e aldeias do continente europeu. Há relatos deste jogo em 
outras culturas de diversas partes do mundo, por exemplo: no Japão o 
bilboquê recebe o nome de kendama; nos países latinos-americanos, é 
chamado o nome de balero;  no Brasil é denominado  bilboquê, cuja origem é 
da palavra bilboquet do Francês que tem relação com a palavra bille, 
conceituada como „pequeno bastão‟  encontrado nos textos franceses 
escritos em 1534. 

 
 

 

 

Como ensinar: 

1º Estágio: Percepção e Apreensão 

 

 
Figura 18 – Bilboquê

18
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 Imagem ilustrativa do livro: O Grande Livro dos jogos, de  Josep M. Allué (1998, 
p.81). 
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1 - Mostre juntamente com as crianças à brincadeira do bilboquê e suas 

partes (copo, linha, bola) 

2 - Demonstre como funciona a brincadeira, e construa juntamente com as 

crianças o seu próprio bilboquê. Mostrado os materiais necessários para a 

confecção do brinquedo.  

3 - Antes de iniciar a atividade, execute juntamente com as crianças alguns 

exercícios corporais mais utilizados nesta atividade como: abrir e fechar as 

mãos, mexer um dedo de cada vez, unir um dedo de cada vez com o 

polegar, etc. Estes exercícios servem de aquecimento para a prática desta 

atividade, como também promove a coordenação motora fina auxiliando na 

manutenção da saúde da criança. 

4 - Conforme for montando o bilboquê incentive as crianças a formarem com 

o jornal formas geométricas (quadrado e círculo). 

5 - Professor, no momento da construção do brinquedo, enfatize os conceitos 

matemáticos existentes nesta atividade, como também um pouco da história 

cultural do bilboquê. 

 

 

Bilboquê - Construção 

 
Material: 1 copo de papel ou plástico (ou uma garrafa pequena de refrigerante 
cortada ao meio), barbante, 1 folha de papel jornal e fita adesiva. 
 
Amasse o papel até formar uma bolinha. Envolva a bolinha de papel com fita 
adesiva. Corte cerca de 50 cm de barbante e cole uma das pontas na bolinha, 
com a fita adesiva.  
No copo, faça um furinho em sua base, passe o barbante pelo furinho (de fora 
para dentro do copo), dê um nó e use fita crepe para fixar. Para brincar, basta 
segurar o copo com uma das mãos e tentar colocar a bolinha dentro, sem tocar 
nela. 
 

 

Saiba Mais: 

A coordenação motora fina envolve pequenos gestos e específicos de 
pequenos músculos. É o controle temporal, espacial e muscular de 
movimentos simples ou complexos que surge em resposta a uma tarefa 
extrema ou objetivos medidos sensorialmente (BARBANTI, 1994). Refere-se 
à capacidade de controlar um conjunto de atividades de movimento de certos 
segmentos do corpo, com emprego de força mínima, a fim de atingir uma 
resposta precisa à tarefa (ROSA NETO, 2002). É resultante do 
desenvolvimento dos pequenos músculos a ponto de ser possível realizar 
pequenos movimentos específicos (GALLAHUE; OZMUN, 2001). 
 

 

2º Estágio: Compreensão e Explicação 

Pergunte às crianças: 

Qual forma geométrica encontra-se no bilboquê? Quantos palmos têm o 

barbante?  

 

Professor: esta é uma atividade em que a forma geométrica encontrada em 

um bilboquê é de um círculo (bola de jornal) e de um cone (garrafa) de base 

circular ou elíptica, que diminui uniformemente seu diâmetro terminado em 

ponta. O palmo é uma unidade de mediada sendo sua extensão da ponta do 

polegar à ponta do dedo mínimo, estando à mão bem aberta, a quantidade 

tem uma relação com a unidade escolhida (palmo) e explicada em números, 

neste caso é pelo número palmos (tamanho) do barbante. 

Após todas as regras e explicações sobre a brincadeira, inicie a atividade 

juntamente com as crianças, acompanhando todos os movimentos e ações 

delas, intervindo quando necessário e enfatizando os conceitos matemáticos 

existentes na atividade, bem como a importância da impulsão vertical e 

horizontal na qualidade de vida da criança. 
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3º Estágio: Significação e Modelação 

Pergunte às crianças: 

Quantos palmos têm o Bilboquê? Qual sua forma geométrica?   

Vamos desenhar nossa brincadeira?  

 
 
 
Atenção Professor: 

Neste momento deve novamente salientar verbalmente os conceitos 
matemáticos numérico de contagem, formas geométricas e de medidas 
(palmo), como também os benefícios da coordenação motora fina para a 
saúde e qualidade de vida.  
 

  

Professor: agora oriente para que cada criança pegue uma folha de papel 

branca, o giz de cera ou lápis coloridos para desenhar a nossa brincadeira. 

 

 

11 Colar de Macarrão 

Atividade de trabalho manual que consiste em montar um colar utilizando 

como ornamento pequenos macarrões furados, semelhantes a uma semente 

e presos a um cordão. 

 

Como se joga: 

Para iniciar a atividade, as crianças devem pegar um pedaço de um barbante 

e uma quantidade de macarrão. A criança irá passar barbante por dentro do 

macarrão até formar um colar. Depois de montar o colar, cada criança vai 

colorir os macarrões com canetinhas hidrográficas da cor de sua preferência. 

 

Benefícios: 

A atividade do colar de macarrão permite que a criança possa desenvolver 

conceitos matemáticos (numéricos, grandeza); de educação física 

(coordenação motora fina) e de saúde (estimula pequenos grupos 

musculares). 

 

 

Saiba Mais: 

A confecção de colar é muito antiga e tem indícios que foram feitas por 
artesões no período neolítico (6.000 a.c) quando o homem aprendeu a polir a 
pedra, a fabricar a cerâmica como utensílio para armazenar e cozinhar 
alimentos e descobriu a técnica de tecelagem das fibras animais e vegetais. 
No Brasil, os índios foram os nossos primeiros artesãos. Quando os 
portugueses chegaram ao Brasil, encontraram uma civilização que dominava 
a arte da pintura utilizando os pigmentos naturais, trabalhos manuais, 
colares, pulseiras, cestas e a cerâmica. 
 

 

 

Como ensinar: 

1º Estágio: Percepção e Apreensão 

 

1 - Mostre juntamente com as crianças à como montar o colar utilizando 

macarrão, barbante e canetinhas coloridas. 

2 - Demonstre como funciona a brincadeira, e construa juntamente com as 

crianças o seu próprio colar. Mostrado os materiais necessários para a 

confecção do brinquedo.  
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3 - Antes de iniciar a atividade, execute juntamente com as crianças alguns 

exercícios corporais mais utilizados nesta atividade como, por exemplo, 

alongamento dos membros superiores. Estes exercícios servem de 

aquecimento para a prática desta atividade, como também promove a 

coordenação motora fina auxiliando na manutenção da saúde da criança. 

4 - Conforme for montando o colar incentive as crianças a contarem quantos 

macarrões estão sendo utilizados na atividade. 

5 - Professor, no momento da construção do brinquedo, enfatize os conceitos 

matemáticos existentes nesta atividade, como também um pouco da história 

cultural sobre os trabalhos manuais. 

 

Saiba mais: 

O colar é um ornamento que serve para colocar no pescoço e colo, quando 
fica bem perto ao pescoço é chamado de gargantilha e pode ser feito com 
diversos materiais e ter diferentes formas, utilizado por mulheres e homens 
de todas as sociedades. 
  

 

2º Estágio: Compreensão e Explicação 

Pergunte às crianças: 

Qual o tamanho do colar?  

Quantos macarrões foram necessários para montar o colar? 

 

Professor: esta é uma atividade em que a confecção do colar remete a noção 

matemática de seqüência numérica crescente, o palmo é uma unidade de 

medida que se refere ao comprimento e ao tamanho do colar. A quantidade 

de macarrões refere-se a unidade de medida matemática que inicia com o 

número 1 (um)  que serve de base para o sistema de numeração decimal. 

 

Após todas as regras e explicações sobre a brincadeira, inicie a atividade 

juntamente com as crianças, acompanhando todos os movimentos e ações 

delas, intervindo quando necessário e enfatizando os conceitos matemáticos 

existentes na atividade, bem como a importância da coordenação motora fina 

na qualidade de vida da criança. 

 

3º Estágio: Significação e Modelação 

Pergunte às crianças: 

Quantos palmos têm o colar?  

Vamos desenhar nossa brincadeira?  

 
 
 
Atenção Professor: 

Neste momento deve novamente salientar verbalmente os conceitos 
matemáticos numérico de contagem e de medidas (palmo), como também os 
benefícios da coordenação motora fina para a saúde e qualidade de vida.  
 

  

Professor: agora oriente para que cada criança pegue uma folha de papel 

branca, o giz de cera ou lápis coloridos para desenhar a nossa brincadeira. 

 

12 Cinco Marias 

Este é o nome dado ao jogo em que os participantes lançam saquinhos ou 

pedrinhas para o alto e têm de apanhar outras do chão. A idéia principal é 

jogar um saquinho para cima, pegar um dos que estão no chão e pegar 

novamente o que está no ar sem deixá-lo cair. Pode ser jogado 
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individualmente ou em pequenos grupos em qualquer local: no chão, em uma 

mesa ou em outra superfície plana. 

Como se joga: 

Para iniciar a atividade, a criança fica sentada e joga cinco saquinhos para o 

alto que ao caírem deve permanecer no mesmo lugar. A criança pega um 

saquinho a sua escolha e lança para o alto, antes que o saquinho caia, ela 

deve pegar outro saquinho que está no chão e segurar o que lançou antes 

que ele caia no chão. A criança deve repetir este mesmo processo até que 

consiga pegar os cinco saquinhos em sua mão. A criança que acertar tudo 

marca um ponto e quando errar passa a vez para outra criança.  

 

Benefícios: 

A atividade de cinco marias permite que a criança possa desenvolver 

conceitos numéricos (reconhece e realiza uma contagem numérica), de 

educação física (velocidade de reação e coordenação mãos-olhos) e de 

saúde (exercita pequenos grupos musculares - musculatura da mão). 

 

Saiba mais: 

O jogo cinco marias tem origem em um costume da Grécia antiga. Quando 
queriam consultar os deuses ou tirar a sorte, os homens jogavam ossinhos 
da pata de carneiro e observavam como caíam. Cada lado do ossinho tinha 
um nome e um valor, e a resposta divina às perguntas humanas era 
interpretada a partir da soma desses números. Com o tempo, os ossinhos 
foram substituídos por pedrinhas, sementes e pedaços de telha até chegar 
aos saquinhos de tecido recheados com areia, grãos ou sementes 
(MEIRELLES, 2007). No Brasil existem várias demoninações para esta 
brincadeira, variando seu nome de acordo com o estado e a região do país, 
pode ser conhecida como: três marias, jogo das pedrinhas, nente, belisca, 
capitão, liso, xibiu, epotatá, jogo do osso, onente, bato, arriós, telhos, chocos 
e nécara. 
 

Como ensinar: 

1º Estágio: Percepção e Apreensão 

 

Figura 19 – Cinco Marias
19

 

 

1 - Mostre juntamente com as crianças à brincadeira das cinco marias, 

espalhe os cinco saquinhos (ou pedrinhas) no chão.  

2 - Inicie a atividade pela maneira mais simples, ou seja, jogue os 

saquinhos para cima e deixe cair, sem que fiquem muito longe um do 

outro.  

3 - Escolha um saquinho, jogue-o para cima e pegue outro do chão com 

a mesma mão. A criança tem que ser rápida o bastante para conseguir 

pegar o saquinho lançado de volta.  
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 Imagem ilustrativa do livro: O Grande Livro dos jogos, de  Josep M. Allué (1998, 
p.118). 
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Figura 20 – Cinco Marias
20

 

 

4 - Jogue os que estão na mão para o alto e, sem deixá-los cair, tente 

pegar mais um. Continue até que esteja com os cinco na mão.  

5 - Conforme for mudando a dinâmica da brincadeira enfatize os conceitos 

numéricos existentes na atividade. 

 

Nesta atividade pode utilizar vários materiais como: pedras, tampas de 

garrafa, bolinhas de jornal, massinhas ou confeccionar os próprios saquinhos 

conforme figura 21. Para isso, primeiramente, recorte cinco retângulos de 

tecido, se possível de cores diferentes. Cada retângulo deve ter, mais ou 

menos, 3 centímetros de largura por 8 centímetros de altura. Dobre um dos 

retângulos no meio e costure as laterais, deixando uma entrada aberta. Pela 

abertura, preencha o saquinho com areia, arroz, feijão ou outro tipo de 

semente ou grão e costure a abertura.  
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 Imagem ilustrativa do livro: Giramundo: e outros brinquedos e brincadeiras dos 
meninos do Brasil, de Renata Meirelles (2007). 

 

Figura 21 – Confecção dos Saquinhos
21

 

 

 
Saiba mais: 

Alguns exemplos e variações na brincadeira cinco marias: Beijinho – cada 
vez que pegar um saquinho do chão, você precisa dar um beijinho nele antes 
de capturar a que lançou para o alto; Faca – Enfileire quatro saquinhos no 
chão, o objetivo é bater com a lateral da mão (aberta, com dedos juntos e 
esticados, em forma de faca) nos espaços entre elas; Pontos – pegue todos 
os saquinhos na mesma mão, jogue-os para cima e capture o maior número 
possível com as costas da mão, jogue-os novamente para cima e vire a mão, 
pegando o maior número possível com a palma; Bico de pato – junte as 
duas mãos, palma com palma, e entrelace os dedos, deixando esticados 
apenas os indicadores e pegue um saquinho do chão, jogue para cima e 
tente fazê-lo cair no espaço entre as mãos; Muro – uma mão faz o papel de 
muro e a outra faz com que os saquinhos pulem o obstáculo enquanto um 
saquinho lançado para cima não cai. 

  

2º Estágio: Compreensão e Explicação 

Pergunte às crianças: 

Quantos pontos conseguiram marcar na brincadeira?  
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 Imagem ilustrativa do livro: Giramundo: e outros brinquedos e brincadeiras dos 
meninos do Brasil, de Renata Meirelles (2007). 
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Professor: esta é uma atividade em que a contagem numérica se destaca, 

contar, somar e efetuar um escore (resultado de uma partida expressa por 

números) é obter um resultado, que neste caso devido ao jogo das cinco 

marias.. A quantidade de macarrões refere-se a unidade de medida 

matemática que inicia com o número 1 (um)  que serve de base para o 

sistema de numeração decimal. 

Após todas as regras e explicações sobre a brincadeira, inicie a atividade 

juntamente com as crianças, acompanhando todos os movimentos e ações 

delas, intervindo quando necessário e enfatizando os conceitos matemáticos 

existentes na atividade, bem como a importância da velocidade de reação e 

a coordenação mão-olhos na qualidade de vida da criança. 

 

 

Saiba mais: 

Esta atividade desenvolve: velocidade de reação – que é a capacidade de 
reagir a um estímulo no menor tempo possível. Os fatores determinantes do 
rendimento na velocidade de reação são: o período latente e o tempo de 
reação e a capacidade de antecipação; coordenação mãos-olhos – que é a 
capacidade de realizar movimentos com as mãos precisamente baseado na 
informação visual (BARBANTI, 1994). 
 

 

 

3º Estágio: Significação e Modelação 

Pergunte às crianças: 

Quanto foi o resultado do jogo?  

Vamos desenhar nossa brincadeira?  

 

 

 

 
 
Atenção Professor: 

Neste momento deve novamente salientar verbalmente os conceitos 
matemáticos numérico de contagem, como também os benefícios da 
velocidade de reação e da coordenação mãos-olhos para a saúde e 
qualidade de vida.  
 

  

Professor: agora oriente para que cada criança pegue uma folha de papel 

branca, o giz de cera ou lápis coloridos para desenhar a nossa brincadeira. 

 

 

 

13 Pés de lata 

Os pés de lata é uma brincadeira infantil e popular, que se faz presente há 

milênios. Trata-se de uma atividade de equilíbrio e orientação espacial, no 

qual as crianças andam em um espaço em cima de latas de leite. É uma 

atividade divertida e acessível às crianças requerendo pouco espaço para 

seu traçado. 

 

Como se joga: 

Para iniciar a atividade, todas as crianças devem ter os seus respectivos pés 

de lata colocados, a partir disso irão deslocar andar livremente no espaço 

delimitado para a brincadeira. Depois as crianças formarão uma fila e seguirá 

o circuito previamente sinalizado por cordas, giz, cones e figuras 

geométricas. 
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Benefícios: 

A atividade do pé de lata permite que a criança possa desenvolver conceitos 

matemáticos (grandeza e de formas geométricas); de educação física 

(equilíbrio e orientação espacial) e de saúde (estimula a resistência muscular 

localizada). 

 

Como ensinar: 

1º Estágio: Percepção e Apreensão 

 

 
Figura 22 – Pés de Lata

22
 

 

 

1 - Conduza as crianças até o ambiente apropriado (quadra esportiva, área 

de lazer) para ensinar e demonstrar a atividade. 

2 - Mostre juntamente com as crianças o perímetro utilizado para a atividade, 

demonstrando a área limite e as fronteiras até onde a criança pode chegar. 

3 - Demonstre como funciona a brincadeira e saliente novamente qual o 

espaço físico da atividade, o interior do mesmo como também o exterior. 

                                                 
22 Imagem ilustrativa do livro: 150 propostas de atividades motoras para a educação 
infantil: (de 3 a 6 anos), de  Teresa Godall e Anna Hospital (2004, p. 233). 

4 - Antes de iniciar a atividade, execute juntamente com as crianças alguns 

exercícios corporais mais utilizados nesta atividade como: equilibrar-se em 

um pé só, fazer um aviãozinho, fingir ser estátua, etc. Estes exercícios 

servem de aquecimento para a prática desta atividade, como também 

promove a resistência muscular localizada auxiliando na manutenção da 

saúde da criança. 

5 - Cuide para que as criaças subam corretamente nas latas,  segurando nas 

cordas.  

 

 

Saiba mais: 

Orientação espacial é o conhecimento das dimensões corporais, tanto o 
espaço do corpo como o espaço circundante, e a habilidade de avaliar com 
precisão a relação entre corpo e o ambiente (ROSA NETO, 2002). 
Capacidade de uma pessoa de apreciar a orientação ou posição dos objetos 
na medida em que eles são colocados no espaço em um gráfico 
bidimensional (BARBANTI, 1994). 
 
 

 

Para confeccionar os pés de lata, faça dois furos no fundo (diametralmente 

opostos) na parte lateral da lata de achocolatado ou de leite em pó. Passe a 

corda pelos furos da lata e junte as extremidades com um nó bem forte 

dentro do recipiente. 
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2º Estágio: Compreensão e Explicação 

Pergunte às crianças: 

Que forma geométrica têm na brincadeira dos pés de lata? 

Quais são os limites do espaço da brincadeira? 

 

Professor: saliente para as crianças que o espaço a ser percorrido por elas 

contêm várias formas geométricas desenhadas no chão, como por exemplo: 

circulo, quadrado, triângulo, retângulo, etc. Os limites da quadra servem 

como referência até onde a criança pode se posicionar, movimentar, girar e 

correr, estando ora dentro da quadra e ora fora da quadra, exprime assim um 

lugar ou posição de interior e exterior. 

Após apresentar as regras, e sanar as dúvidas inicia-se o jogo, e o professor 

acompanha todos os movimentos e ações das crianças, intervindo quando 

necessário e enfatizando os conceitos numéricos, as formas geométricas e 

as diferenças entre dentro e fora desta atividade. 

 

3º Estágio: Significação e Modelação 

Pergunte às crianças: 

Quais as formas geométricas encontradas nesta brincadeira?  

 

 

Atenção Professor: 

Neste momento deve salientar verbalmente os conceitos matemáticos 
numéricos decrescentes, as formas geométricas (quadrados e retângulos), a 
orientação do espaço da brincadeira (interior e exterior), como também os 
benefícios da atividade para a saúde e qualidade de vida da criança.  
 

 

Professor: agora peça para que cada criança pegue uma folha de papel 

branca, o giz de cera ou lápis coloridos para desenhar a nossa brincadeira. 

 

 

14 Controle do Crescimento 

A atividade controle do crescimento consiste em coletar juntamente com as 

crianças o peso corporal e a estatura. Estes dados são importantes, pois o 

crescimento e as dimensões corporais em todas as idades refletem a saúde e 

o bem estar. O crescimento (peso x estatura) constitui em um importante 

instrumento técnico para medir, monitorar e avaliar o crescimento de todas as 

crianças, independente da origem étnica, situação sócio-econômica ou tipo 

de alimentação.   

 

Como se joga: 

Para iniciar a atividade cada criança individualmente terá uma fita de 

cartolina de 2,5 ou 3 cm de largura e 120 cm de comprimento, com uma 

etiqueta adesiva que identifique quem é a criança e na qual ela possa 

reconhecer-se. Será realizada a atividade de medir a estatura todas as 

crianças, cada criança irá pintar a tira até o ponto de sua medição, para 

mostrar o seu tamanho e compara com os demais amigos.  

Com o auxílio de uma balança será coletado o peso corporal de cada 

criança, para depois o professor efetuar o Índice de Massa Corporal Infantil 

proposto pela Organização Mundial de Saúde. 

 

 



 
34 

Benefícios: 

A atividade do controle de crescimento permite que a criança possa 

desenvolver conceitos matemáticos (medida, grandeza); de educação física 

(esquema corporal) e de saúde (índice de massa corporal). 

 

Como ensinar: 

1º Estágio: Percepção e Apreensão 

 

 
Figura 23 – Controle de Crescimento

23
 

 

1 - Conduza as crianças até o ambiente apropriado (quadra esportiva, área 

de lazer) para demonstrar a atividade. 

2 - Mostre juntamente com as crianças a atividade, demonstrando como será 

coletado todos os dados. 

3 - Demonstre como funciona a brincadeira e saliente a importância dessas 

medidas para a saúde e qualidade de vida das crianças. 

                                                 
23 Imagem ilustrativa do livro: 150 propostas de atividades motoras para a educação 
infantil: (de 3 a 6 anos), de  Teresa Godall e Anna Hospital (2004, p. 67). 

4 - Após coletar as medidas, oriente para que as crianças pintem as tiras até 

a marca da sua estatura. Depois incentive-as a comparar sua estatura com 

os demais amigos. 

 

 

Saiba mais: 

A antropometria é conhecida por um conjunto de processos de mensuração 
do corpo humano ou de suas partes, ou seja, é o estudo das medidas do 
corpo humano, por meio da determinação das dimensões do corpo, 
normalmente para estabelecer a freqüência entre as pessoas (BARBANTI, 
1994). 
 
 

 

2º Estágio: Compreensão e Explicação 

Pergunte às crianças: 

Quem é o maior da turma? E o menor? 

Tudo no mundo é medido? 

O que não dá para ser medido? 

 

Professor: esta é uma atividade em que o resultado da coleta dos dados 

remete a noção matemática de medida - o metro é uma unidade de medida 

que se refere ao comprimento e ao tamanho da criança. A comparação entre 

as crianças para ver quem é o mais alto da turma e o mais baixo remete uma 

relação de diferença e semelhança, o modo de definir uma unidade é 

importante, pois a partir dela é que se constroem os padrões. Tudo que nos 

circunda dá para ser medido, com uma unidade que sempre é o resultado de 

comparação, o que não dá para ser medido é os sentimentos humanos como 

a alegria, o amor, a raiva, etc. 
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Após todas as regras e explicações sobre a brincadeira, inicie a atividade 

juntamente com as crianças, acompanhando todos os movimentos e ações 

delas, intervindo quando necessário e enfatizando os conceitos matemáticos 

existentes na atividade, bem como a importância das medidas 

antropométricas para a saúde e qualidade de vida da criança. 

 

 

Saiba mais: 

O metro conforme o Dicionário Michaelis vem do grego métron, que significa 
„que mede‟, é uma unidade de comprimento, adotada como base do sistema 
métrico decimal em 1791, calculada como a décima milionésima parte de um 
quarto do meridiano terrestre. Essa medida é representada pela barra de 
platina iridiada que se acha no pavilhão de Breteuil, em Sèvres (França), 
quando esta, à pressão normal, é submetida à temperatura de 0°C.  
 

 

 

3º Estágio: Significação e Modelação 

Pergunte às crianças: 

Quais as medidas encontradas nesta atividade?  

Vamos desenhar nossa brincadeira?  

 

 

Atenção Professor: 

Neste momento saliente verbalmente os conceitos matemáticos de medida e 
grandeza, como também os benefícios dos índices (peso x estatura) da 
atividade para a saúde e qualidade de vida da criança.  
 

 

Professor: agora peça para que cada criança pegue uma folha de papel 

branca, o giz de cera ou lápis coloridos para desenhar a nossa brincadeira. 

15 Desenhando Corpo 

Esta atividade as crianças desenham o corpo humano e suas partes 

(membros superiores e inferiores) o desenho manifesta essencialmente uma 

composição bidimensional vista pela criança, formada por linhas, pontos e 

formas. 

 

Como se joga: 

Para iniciar a atividade, uma criança ficará deitada de costas no chão e a 

outra irá com um giz contornar o corpo do amigo, após contornar o corpo e 

suas partes, a criança irá colocar os detalhes como: unhas, roupas, relógio, 

cabelo, óculos, etc. Em seguida as crianças correrão entre os corpos 

contornados e ao sinal do professor todos deverão parar em cima de uma 

parte do corpo pré-estabelecida e tocar em seu corpo a mesma parte pedida. 

 

Benefícios: 

A atividade desenhando o corpo permite que a criança possa desenvolver 

conceitos matemáticos (numéricos); de educação física (esquema corporal) e 

de saúde (estimula a inspiração e expiração). 
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Como ensinar: 

1º Estágio: Percepção e Apreensão 

 
Figura 24 – Desenhando Corpo

24
 

 

1 - Conduza as crianças até o ambiente apropriado (quadra esportiva, área 

de lazer) para ensinar e demonstrar a atividade;  

2 - Mostre juntamente com as crianças o perímetro utilizado para a atividade, 

demonstrando a área limite e as fronteiras até onde a criança pode chegar; 

3 - Demonstre como funciona a brincadeira, eleja uma criança e peça para 

que ela deite de costas no chão e efetue a respiração (inspiração e 

expiração) sentindo o funcionamento dos pulmões, e por fim, contorne o 

corpo dela com giz. 

4 - Antes de iniciar a atividade, execute juntamente com as crianças alguns 

exercícios corporais de alongamento, enfatizando as partes do corpo. Estes 

exercícios servem de aquecimento para a prática desta atividade, como 

também promove o esquema corpora e estimula vários grupos musculares, 

auxiliando no fortalecimento da musculatura e da saúde física da criança; 

                                                 
24 Imagem ilustrativa do livro: Aprendendo a educação física: da pré-escola até a 8ª 
serie do 1º grau, de  Maria Cristina Goncalves; Roberto Costacurta Alves Pinto e Silvia 
Pessoa Teuber (1996, p. 30). 

6 - Adote em um primeiro momento somente o contorno do corpo e na 

seqüência oriente para que desenhem as partes do corpo como: dedos, 

olhos, nariz, boca, dente, unha, umbigo, etc. 

7 - Conforme o andamento da atividade introduza aos poucos outras partes 

do corpo para que eles desenharem. 

 

 

Saiba mais: 

Esquema Corporal refere-se à capacidade de discriminar com exatidão as 
partes corporais, sustentar ativamente todos os gestos que o corpo realiza 
sobre si mesmo e sobre os objetos exteriores e organizar as partes do corpo 
na execução de uma tarefa (ROSA NETO, 2002). De acordo com Barbanti 
(1994) esquema corporal é a imagem esquemática do próprio corpo, que se 
constrói a partir de experiências do espaço, do tempo e de movimentos. Um 
bom desenvolvimento do esquema corporal pressupõe uma boa evolução da 
motricidade, das percepções espaciais e temporais, e da afetividade. 
 

 
 
 

2º Estágio: Compreensão e Explicação 

Pergunte às crianças: 

Qual parte do corpo é maior? E a menor? 

Qual parte do corpo é igual à outra? 

 

Professor: esta é uma atividade remete a noção matemática numérica, pois o 

corpo humano é simétrico, que tem o mesmo valor, forma, dimensão, 

aspecto ou quantidade que outro lado.  

Após todas as regras e explicações sobre a brincadeira, inicie a atividade 

juntamente com as crianças, acompanhando todos os movimentos e ações 

delas, intervindo quando necessário e enfatizando os conceitos matemáticos 
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existentes na atividade, bem como a importância do esquema corporal para 

a qualidade de vida da criança. 

 

3º Estágio: Significação e Modelação 

Pergunte às crianças: 

Quantas partes do corpo são iguais?  

Vamos desenhar nossa brincadeira?  

 

 

Atenção Professor: 

Neste momento saliente verbalmente os conceitos matemáticos numéricos, 
como também os benefícios do esquema corporal e da atividade para a 
saúde e qualidade de vida da criança.  
 

 

 

Professor: agora peça para que cada criança pegue uma folha de papel 

branca, o giz de cera ou lápis coloridos para desenhar a nossa brincadeira. 

 

 

 

16 Coelho sai da toca 

Atividade do coelho sai da toca é uma brincadeira infantil e popular no qual 

as crianças efetuam deslocamentos de um lado para o outro, sempre 

permanecendo dentro do arco. É uma atividade divertida e acessível às 

crianças requerendo pouco espaço para seu traçado. 

Como se joga: 

Para iniciar a atividade, os arcos ficam espalhados pelo chão, ocupando todo 

o espaço delimitado. Quando o professor disser: Coelho sai da toca! Todas 

as crianças terão que sair em busca de um arco e ficando dentro dele. Pode-

se tirar um arco para que algumas crianças fiquem sem toda, assim sempre 

ao sinal do professor elas terão a oportunidade de conquistar uma toca. 

Pode-se variar a brincadeira fazendo com que a criança se desloque para a 

outra toca em um pé só, pulando, engatinhando, etc. O professor pode usar 

um instrumento ou música para estimular o ritmo das crianças.  

 

Benefícios: 

A atividade coelho sai da toca permite que a criança possa desenvolver 

conceitos matemáticos da teoria dos conjuntos (dentro e fora, interior e 

exterior); de educação física (ritmo e deslocamento lateral) e de saúde 

(resistência aeróbica). 

 

Como ensinar: 

1º Estágio: Percepção e Apreensão 

 

Figura 25 – Coelho sai da toca
25

 

                                                 
25 Imagem ilustrativa do livro: 150 propostas de atividades motoras para a educação 
infantil: (de 3 a 6 anos), de  Teresa Godall e Anna Hospital (2004, p. 301). 
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1 - Conduza as crianças até o ambiente apropriado (quadra esportiva, área 

de lazer) para ensinar e demonstrar a atividade. 

2 - Demonstre como funciona a brincadeira, mostrando os limites da quadra, 

ressaltando o que é dentro e o que é fora no arco. 

3 - Antes de iniciar a atividade, execute juntamente com as crianças alguns 

exercícios corporais mais utilizados na queimada como: deslocamentos 

laterais, saltos, agachamentos, corridas variadas. Estes exercícios servem 

de aquecimento para a prática desta atividade, como também promove a 

resistência aeróbica auxiliando na manutenção da saúde da criança. 

 

 

Saiba Mais: 

Ritmo é um padrão formado, habitualmente de sons, com elementos que são 
organizados em duração e intensidade. Uma recorrência seriada que é 
balanceada, harmônica e repetida em grupamentos regulares. O esplendor 
do ritmo é estabelecido pela repetição dos mesmos componentes. O 
componente de um movimento que pode ser combinado em complexos 
rítmicos de uma rede de habilidades motoras reconhecidas e distintas nas 
suas dimensões figurativa, espacial, temporal e energética (BARBANTI, 
1994). 
 

 

2º Estágio: Compreensão e Explicação 

Pergunte às crianças: 

Que forma geométrica tem o arco? 

 

Professor: saliente para as crianças que a figura geométrica do ardo é de um 

círculo e os limites do arco servem como referência até onde a criança pode 

se posicionar dentro dele e correr ao sinal do professor, estando ora dentro e 

ora fora do arco, exprime assim um lugar ou posição de interior e exterior. 

Após apresentar as regras, e sanar as dúvidas inicia-se a atividade, e o 

professor acompanha todos os movimentos e ações das crianças, intervindo 

quando necessário e enfatizando os conceitos numéricos, as formas 

geométricas e as diferenças entre dentro e fora desta atividade. 

 

 

 
 

 

Figura 26 – Coelho sai da toca
26

 
 

 

 

3º Estágio: Significação e Modelação 

Pergunte às crianças: 

Qual o formato do arco?  

Qual é a parte interna e a externa do arco? 

Vamos desenhar nossa brincadeira?  

 

 

                                                 
26 Imagem ilustrativa do livro: Aprendendo a educação física: da pré-escola até a 8ª 
serie do 1º grau, de Maria Cristina Goncalves; Roberto Costacurta Alves Pinto e Silvia 
Pessoa Teuber (1996, p. 100 e 167). 
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Atenção Professor: 

Neste momento saliente verbalmente os conceitos matemáticos da teoria dos 
conjuntos (dentro e fora, interior e exterior), como também os benefícios do 
ritmo e do deslocamento lateral da atividade para a saúde e qualidade de 
vida da criança.  
 

 

Professor: agora peça para que cada criança pegue uma folha de papel 

branca, o giz de cera ou lápis coloridos para desenhar a nossa brincadeira. 

 

 

 

17 ½ minuto 

A brincadeira do ½ minuto tem como característica diminuir a temperatura 

corporal bem como a freqüência cardíaca, fazendo com que a criança tenha 

uma estabilidade fisiológica. Muito usada como volta à calma, descanso ou 

relaxamento após atividades de grandes movimentações. É uma atividade 

divertida e acessível às crianças requerendo pouco espaço. 

 

Como se joga: 

Para iniciar a atividade, as crianças ficam deitadas livremente pelo espaço 

estipulado. Depois de acomodados no lugar o professor explicará as crianças 

algumas orientações como: quanto tempo tem meio minuto; até quanto 

devem contar; como é o ritmo dos segundos. Após as explicações, quando o 

professor der o sinal os alunos permanecem imóveis, fingindo que estão 

dormindo e contando o tempo de meio minuto somente na cabeça, pensando, 

não podendo contar em voz alta. Ganha a brincadeira a criança que sentar no 

tempo mais próximo do meio minuto. 

 

Benefícios: 

A atividade do ½ minuto permite que a criança possa desenvolver conceitos 

matemáticos numéricos (crescentes); de educação física (orientação 

temporal) e de saúde (relaxamento da musculatura). 

 

Como ensinar: 

1º Estágio: Percepção e Apreensão 

 

 

Figura 27 – Meio Minuto
27

 
 

1 - Conduza as crianças até o ambiente apropriado (área calma e com 

colchonetes) para ensinar e demonstrar a atividade. 

2 - Demonstre como funciona a brincadeira, contando em voz alta o tempo 

dos segundos e a seqüência crescente numérica. 

                                                 
27

 Imagem ilustrativa do livro: O Grande Livro dos jogos, de Josep M. Allué (1998, 
p.86). 
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3 - Professor utilize um relógio para marcar o tempo correto. 

 

 

Figura 28 – Meio Minuto
28

 
 

 

 

Saiba mais: 

Orientação temporal é a capacidade de situar-se e movimentar-se em um 
determinado tempo e espaço, ou tempo adequado aos movimentos contidos 
neste espaço (BARBANTI, 1994). Refere-se à consciência do tempo que se 
estrutura sobre as mudanças percebidas e caracteriza-se pela ordem, 
distribuição cronológica, e pela duração dos eventos (ROSA NETO, 2002). 
Orientação temporal é a capacidade de situar-se em função da sucessão de 
acontecimentos, da duração de intervalos, da renovação cíclica de certos 
períodos e do caráter irreversível do tempo (GALLAHUE; OZMUN, 2001). 
 

 

2º Estágio: Compreensão e Explicação 

Pergunte às crianças: 

Quanto tempo tem ½ minuto? 

                                                 
28 Imagem ilustrativa do livro: 150 propostas de atividades motoras para a educação 
infantil: (de 3 a 6 anos), de Teresa Godall e Anna Hospital (2004, p. 129). 

 

Professor: saliente para as crianças que esta atividade tem o tempo 30 

segundos e para conseguir sentar no tempo correto é necessário contar até 

trinta, a contagem não pode ser muito rápida e também não pode ser lenta. 

Após apresentar as regras, e sanar as dúvidas inicia-se a atividade, e o 

professor acompanha todos os movimentos e ações das crianças, intervindo 

quando necessário e enfatizando os conceitos numéricos desta atividade. 

 

 

3º Estágio: Significação e Modelação 

Pergunte às crianças: 

Como conto ½ minuto? 

Vamos desenhar nossa brincadeira? 

 

 

Atenção Professor: 

Neste momento saliente verbalmente os conceitos matemáticos numéricos, 
como também os benefícios da orientação temporal para a saúde e 
qualidade de vida da criança.  
 

 

 

Professor: agora peça para que cada criança pegue uma folha de papel 

branca, o giz de cera ou lápis coloridos para desenhar a nossa brincadeira. 
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18 Acerte os Números 

A brincadeira de acerte os números, trata-se de um jogo gráfico, com várias 

disposições geométricas e numeradas traçadas no chão, em qualquer 

ambiente. A criança com uma pedra ou algo similar, joga em direção as 

formas geométricas procurando marcar o maior número de pontos. É uma 

atividade divertida e acessível às crianças requerendo pouco espaço para 

seu traçado. 

 

Como se joga: 

Cada criança vai pegar uma pedrinha e ficar atrás da linha limite para acertar 

as figuras geométricas. Cada forma geométrica contêm um número, a 

criança que conseguir o maior número (soma) após 5 lançamentos é 

considerada a vencedora da brincadeira. A pedrinha não poderá ultrapassar 

ou encostar nas linhas das figuras geométricas. Outra maneira de jogar é 

seguir a seqüência numérica, ou seja, jogar a pedrinha nos desenhos até 

conseguir passar por todos os números; se errar perde a vez. 

 

Benefícios: 

A atividade do acerte os números permite que a criança possa desenvolver 

conceitos numéricos (reconhece e realiza uma contagem numérica, formas 

geométricas), de educação física (coordenação mãos-olhos) e de saúde 

(exercita pequenos grupos musculares - musculatura da mão). 

 

 

 

 

Como ensinar: 

1º Estágio: Percepção e Apreensão 

 

 

 
Figura 29 – Acerte os Números 
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1 - Mostre juntamente com as crianças à brincadeira, ensinando-as  como é 

um círculo, quadrado, retângulo, triângulo, etc. 

2 - Demonstre como funciona a brincadeira, mostrando como acertar os 

números existentes dentro das figuras geométricas. 

3 - Conforme for a aceitação da turma, pode-se mudar e incentivar as 

crianças a construírem seus próprios alvos e formarem outras figuras 

geométricas.  
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 Imagem ilustrativa do livro: O Grande Livro dos jogos, de  Josep M. Allué (1998, 
p.112). 



 
42 

2º Estágio: Compreensão e Explicação 

 

Pergunte às crianças: 

Que forma geométrica tem na brincadeira? 

 

Professor: saliente para as crianças o espaço (distância) delas para acertar o 

alvo e os alvos contêm várias formas geométricas desenhadas no chão, 

como por exemplo: circulo, quadrado, triângulo, retângulo, etc. Os limites 

para acertar servem como referência até onde a criança pode se posicionar, 

movimentar, girar e correr. 

Após apresentar as regras, e sanar as dúvidas inicia-se o jogo, e o professor 

acompanha todos os movimentos e ações das crianças, intervindo quando 

necessário e enfatizando os conceitos numéricos, as formas geométricas e 

as diferenças entre perto e longe desta atividade. 

 

3º Estágio: Significação e Modelação 

 

Pergunte às crianças: 

Quantas formas geométricas encontramos nesta brincadeira? 

Qual distância é mais fácil, perto ou longe? 

Vamos desenhar nossa brincadeira? 

 

 

Atenção Professor: 

Neste momento saliente verbalmente os conceitos matemáticos numéricos, 
como também os benefícios da coordenação mãos olhos para a saúde e 
qualidade de vida da criança.  
 

 

 

 

Professor: agora peça para que cada criança pegue uma folha de papel 

branca, o giz de cera ou lápis coloridos para desenhar a nossa brincadeira. 

 

 

 

19 Bola de Gude 

Bola de Gude é uma brincadeira infantil, popular e milenar, é uma atividade 

acessível às crianças e recomenda-se somente um local de chão batido 

(terra) livre de obstáculos. Consiste basicamente acertar a bola de gude dos 

oponentes utilizando o impulso do polegar ou atirar bolinhas de vidro ou 

outro material para dentro de um buraco cavado no chão. 

 

Como se joga: 

Em um espaço delimitado, consiste em um círculo desenhado no chão, onde 

os jogadores devem, com um impulso do polegar, jogar a bolinha. Os 

jogadores seguintes devem acertar a bolinha, e se conseguirem retirá-la do 

círculo, elas se tornam suas. Vence aquele que ficar com as bolinhas de seus 

companheiros. 

 

Benefícios: 

A atividade de bola de gude permite que a criança possa desenvolver 

conceitos matemáticos (formas geométricas, numéricas e adição e 
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subtração); de educação física (mira ocular) e de saúde (estimula pequenos 

grupos musculares, membros superiores). 

 

Como ensinar: 

1º Estágio: Percepção e Apreensão 

 

 

  

Figura 30: Bola de Gude
30

 

 

1 - Conduza as crianças até o ambiente apropriado para ensinar a atividade. 

2 - Mostre juntamente com as crianças o perímetro utilizado. 

3 - Demonstre como funciona a brincadeira e como impulsionar a bola de 

gude com os dedos e tentar acertar a bola de gude dos demais amigos. 
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 Imagem de Robson Minghini - Guia do Voluntário.  
Disponível: <www.pca.org.br/guia_do_voluntario.php> Acesso em 15 de Julho e 2008. 

 

Saiba mais: 

Conforme o Dicionário Michaelis, o nome "gude" deriva de "gode", do 
provençal, que significa "pedrinha redonda e lisa". Existem notícias que as 
civilizações egípcias e romanas conheciam jogos com bolinhas. Estas eram 
feitas de mármore (vindo daí o nome em inglês do brinquedo "Marbles" - 
lascas de mármore), alabastro e cerâmica, madeira e até ossos de animais. 
Na Grécia antiga, as crianças jogavam com castanhas e azeitonas. Em 
Roma, com nozes e avelãs. Em um túmulo de uma criança egípcia, foram 
encontradas bolinhas feitas de pedras polidas, jade e ágata, com data de 
1.450 a.C. O jogo era tão popular na Roma dos Césares, onde era conhecido 
como "esbothyn", que o imperador César Augusto, tinha o costume de parar 
na rua para assistir as partidas.  Acabou sendo difundido pelo Império pelas 
Legiões Romanas, ganhando assim o mundo e recebe vários nomes de 
acordo com a região: baleba, bilosca, biloca, bila, birosca, bolita, bugalho, 
búraca, búrica, bute, cabiçulinha, clica, firo, guelas, peteca, pirosca, ximbra, 
boleba e bolega. 
 
 

 

 

2º Estágio: Compreensão e Explicação 

Pergunte às crianças: 

Qual forma geométrica encontramos nesta brincadeira? 

 

Professor: esta é uma atividade em que a forma geométrica encontrada em 

uma bola de gude é a de um círculo, e as variações podem ser realizadas 

com outras formas geométricas como quadrado, retângulo e triângulo.  

Após todas as regras e explicações sobre a brincadeira, inicie a atividade 

juntamente com as crianças, acompanhando todos os movimentos e ações 

delas, intervindo quando necessário e enfatizando os conceitos matemáticos 

existentes na atividade, bem como a importância da mira ocular na qualidade 

de vida da criança. 
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Saiba mais: 

A atividade de bola de gude tem algumas variações como: Três covinhas - 
consiste em fazer um percurso de ida e volta no qual a criança tem que 
colocar sua bola de gude dentro de cada cova, podendo também acertar nas 
bolinhas dos amigos, afastando-os das covas por forma a dificultar as suas 
jogadas. Jogo do Mata - Com um número de jogadores ilimitado, o objetivo 
é em espaço aberto tentar acertar a bola de gude de outra criança. Círculo - 
é riscado um círculo no chão, onde as crianças colocam um número pré-
determinado de bolinhas, distribuídas a vontade de cada jogador. Sorteado 
quem inicia, com sua bolinha a uma distância também pré-determinada tenta 
tirar do círculo a maior quantidade de bolas que passa a ser suas. Triângulo 
-  é determinado a quantidade de bolinhas colocadas por cada criança dentro 
do triângulo e um por vez tentam retirá-las com a sua bolinha, possuindo-as. 
 

 

3º Estágio: Significação e Modelação 

Pergunte às crianças: 

Quantas formas geométricas encontramos nesta brincadeira? 

Vamos desenhar nossa brincadeira? 

 

 

Atenção Professor: 

Neste momento saliente verbalmente os conceitos matemáticos numéricos, 
como também os benefícios da mira ocular para a saúde e qualidade de vida 
da criança.  
 

 

 

Professor: agora peça para que cada criança pegue uma folha de papel 

branca, o giz de cera ou lápis coloridos para desenhar a nossa brincadeira. 

 

20 Boliche 

Jogo de origem antiga, que hoje consiste em atirar uma bola, da extremidade 

de uma pista assoalhada, para derrubar, na outra, 10 pinos que lembram 

garrafas. 

 

Como se joga: 

Em um espaço delimitado, divide-se a turma em duas equipes e uma criança 

de cada equipe de posse da bola, fará o arremesso em direção aos pinos do 

boliche, marcando o número de garrafas ou pinos derrubados. Depois que 

todos jogarem, faz-se a soma dos pontos. O objetivo principal do jogo é 

derrubar o maio número de pinos. A criança que em um arremesso derrubar 

os 10 pinos faz um strike. 

 

Benefícios: 

A atividade do boliche permite que a criança possa desenvolver conceitos 

matemáticos (formas geométricas, numéricas e adição); de educação física 

(coordenação óculo manual) e de saúde (estimula grupos musculares dos 

membros superiores). 

 

Como ensinar: 

1º Estágio: Percepção e Apreensão 
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Figura 31 – Boliche

31
 

 

 

1 - Mostre juntamente com as crianças a brincadeira boliche, ensinando-as 

como formar um triângulo (desenhado no chão) que servirá de base para 

colocar os 10 pinos. 

2 - Demonstre como funciona a brincadeira, mostrando como lançar a bola 

para derrubar o maior número de pinos. 

3 - Antes de iniciar a atividade, execute juntamente com as crianças alguns 

movimentos corporais mais utilizados nesta atividade como: girar os braços 

para frente, para trás e alongamento dos membros superiores. Estes 

exercícios servem de aquecimento para a prática desta atividade, como 

também promove a resistência muscular, auxiliando na manutenção da 

saúde da criança. 

 

Saiba mais:  

Sobre a origem da palavra Boliche de acordo com dicionários etimológicos, 
decorre do catalão bolitx, ligado ao grego bolídion, diminutivo não 
documentado do grego bólos - rede, do latim bulla  - bolha, borbulha, objeto 
redondo, bola.  
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 Imagem ilustrativa do livro: O Grande Livro dos jogos, de Josep M. Allué (1998, 
p.109). 

2º Estágio: Compreensão e Explicação 

Pergunte às crianças: 

Com quantos pinos se joga o boliche?  

Posicionando os pinos podemos fazer quais formas geométricas?  

 

Professor: em uma brincadeira de boliche, a operação matemática mais 

utilizada é a de adição - operação que tem por fim, dados dois ou mais 

números, achar um outro por meio de uma soma. A figura formada com a 

união dos 10 pinos, tradicionalmente é um triangulo, mas porém podem ser 

trabalhada outras formas geométricas. 

Após todas as regras e explicações sobre a brincadeira, inicie o jogo com as 

crianças, acompanhando todos os movimentos e ações delas, intervindo 

quando necessário e enfatizando os conceitos matemáticos existentes na 

atividade, bem como a importância da coordenação óculo manual na 

qualidade de vida da criança. 

 

3º Estágio: Significação e Modelação 

Pergunte às crianças: 

Quantas formas geométricas encontramos nesta brincadeira? 

Vamos desenhar nossa brincadeira? 

 

Atenção Professor: 

Neste momento saliente verbalmente os conceitos matemáticos numéricos, 
como também os benefícios da coordenação motora óculo manual para a 
saúde e qualidade de vida da criança.  
 

 

Professor: agora peça para que cada criança pegue uma folha de papel 

branca, o giz de cera ou lápis coloridos para desenhar a nossa brincadeira. 


