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O quanto eu caminhei 

Pra chegar até aqui 
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Antes de dormir 
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Os mais belos montes 

Escalei 

Nas noites escuras 

De frio chorei, ei, ei 

Ei! Ei! Ei! Ei! Ei!. 

A vida ensina 

E o tempo traz o tom 

Pra nascer uma canção 
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RESUMO 

 

O presente trabalho trata das possibilidades de interação entre professores de diferentes 

disciplinas, procurando atender da melhor forma os atores principais da educação, “os 

alunos”. A partir do objetivo geral, quais as contribuições do projeto “Brincando com as 

Letras e as Palavras” para a aprendizagem de crianças do 1º ano do Ensino Fundamental?, e  

específicos, analisar as dificuldades motoras e de escrita apresentadas pelos alunos durante o 

projeto e progressos motores e de escrita dos alunos durante o projeto, foi realizada uma 

pesquisa de campo com alunos do 1º ano do Ensino Fundamental I, analisando o 

desenvolvimento no aprendizado motor e de leitura e escrita a partir de atividades 

colaborativas entre professor alfabetizador e professor de Educação Física. pesquisa esta, 

caracterizada como uma pesquisa-intervenção, de natureza qualitativa, que teve um caráter 

exploratório na medida em que procurou sistematizar práticas colaborativas de professores. A 

pesquisa fundamentou-se teoricamente em autores comprometidos com a educação como: 

Hernández, Thurler, Alarcão, Nogueira, entre outros. Foram realizadas atividades em sala de 

aula e em quadra, com dados referentes ao desenvolvimento dos alunos a partir de atividades 

escritas, atividades em quadra e avaliações contínuas de escrita e desenvolvimento motor a 

partir de quadros de análise. Ao final foram analisados sete alunos que obtiveram maiores 

dificuldades, sejam elas de escrita ou motoras, verificando o desenvolvimento dos mesmos. 

Por fim, a presente pesquisa propôs possibilidades de mudanças concretas nos alunos em todo 

projeto, sejam elas motoras ou de escritas, no início do projeto, obtínhamos sete alunos no 

estágio pré silábico ou silábico sem valor, e ao final nenhum caso registrado. Em análise 

motora, também analisamos mudanças significativas, na qual, alunos que apresentaram 

dificuldades motoras como andar para o lado, para trás ou pular com uma perna, ao final do 

projeto apresentaram conceitos avançados. 

Palavras-chave: Educação Física. Projetos Colaborativos. Alfabetização. Ensino Fundamental 

I.      
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ABSTRACT 

 

The present research brings up possibilities of interaction among teachers of different 

disciplines, seeking to attend the main actors of education, the “students”, at the best way 

possible. From the mean objective, which is the contribution of the project “Playing with 

letters and words” for learning of 1
st
 year of Fundamental School children?, and specifics 

objectives, analyze motor and written difficult presented by students during the project, and 

student’s motor and writing progress during the project, a field research has been made with 

students from 1
st
 year of Fundamental School, analyzing the development at motor, reading 

and writing learning from collaborative activities between literacy teacher and physical 

education teacher. This research, characterized as an intervention-research, of qualitative 

nature, had an exploratory character as it started to look for systemizing collaborative 

practices of teachers. Classroom and court activities were realized with the data from students 

development from writing activities, court activities and continuous evaluations of writing 

and motor development from analyses boards. At the end were analyzed seven students that 

had more difficult, whether writing or motor, verifying their development. Finally, this 

research has proposed concrete changes in thepossibilities of students in every project, 

whether motor or written,early in the project, we got seven students in pre-syllabic 

or syllabicstage worthless, and no case registered at the end. Motor under review, significant 

changes also analyzed, in which students whohad motor difficulties such as 

walking sideways, backwards orjumping on one leg at the end of the project had advanced 

concepts. 

 

Key-words: Physical Education. Pedagogy. Collaborative Projects. Literacy. Elementary 

School I 
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INTRODUÇÃO  

 

Pensar em uma educação agregadora, na qual as disciplinas se comunicam e trabalham 

unidas ao maior objetivo da educação, educar com qualidade e significados aos alunos 

representa a tônica desta pesquisa. 

Meu interesse pela educação via projetos colaborativos surgiu de minha atuação 

profissional em minha primeira graduação, em Educação Física. Percebi que não apenas a 

área do conhecimento na qual eu atuava como a estruturação de tantas outras estava 

desmontada. Observei a Educação Física tratada como disciplina, se posso dizer que é 

considerada como tal, apenas voltada para a liberação de energia acumulada na sala de aula, 

um expediente para relaxamento da tensão escolar, ou pior, um meio para apresentação de 

performance corporal, na qual apenas uma parcela dos alunos, por terem experiências motoras 

aguçadas, era digna de utilizar o local de aula.  

Além disso, incomodou-me ver professores atuando individualmente, sem 

comunicação efetiva com seus pares e a escola, consequentemente, favorecendo pouco o 

desenvolvimento dos alunos.  

 Após estudos e atuação com alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental I, 

Ensino Fundamental II e Ensino Médio, em pequenos projetos, em sua maioria executados de 

maneira não oficializada, para não ferir a política das escolas, percebi, da mesma forma que 

muitos professores que também se “expõem” ao tentar mudar as formas de educar, que pela 

atuação dos alunos com conhecimentos integrados que sua aprendizagem tornava-se mais 

efetiva, proporcionando maiores competências relacionadas ao tema abordado. 

Deste modo, a presente pesquisa – intervenção tem como objetivo analisar a partir do 

projeto “Brincando com as Letras e as Palavras” como a Educação Física e a Pedagogia na 

alfabetização, podem facilitar o aprendizado da leitura e escrita, o desenvolvimento motor e 
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apropriação de atividades da cultura popular como auxílio para construção das brincadeiras, 

além de estimular a prática colaborativa, encarando o aprendizado escolar de maneira 

agregadora a partir de diferentes visões pedagógicas por um único objetivo: aprender com 

prazer e significativamente. Nessa investigação procuramos responder a seguinte questão: 

Quais as contribuições do projeto “Brincando com as letras e as palavras” para a alfabetização 

de crianças do 1º ano do Ensino Fundamental? 

 No capitulo inicial, apresento as referências teóricas que fundamentam este trabalho, 

dessa forma, são feitas discussões relativas à aprendizagem e ao desenvolvimento profissional 

da docência e práticas pedagógicas; considerações sobre escola, docência, aprendizagem e 

desenvolvimento profissional de professores; considerações sobre a educação via projetos e 

práticas pedagógicas por projetos de colaboração entre professores no contexto escolar. 

 No segundo capítulo, apresento os procedimentos metodológicos adotados no 

desenvolvimento da investigação, destacando o tipo de pesquisa –intervenção de natureza 

qualitativa. Descrevo a caracterização das atividades em objetivos, regras e avaliação. 

 No terceiro capítulo, objetivo descrever os dados obtidos durante o desenvolvimento do 

projeto Brincando com as Letras e as Palavras, inicio com a apresentação descrevendo os 

caminhos percorridos do projeto colaborativo entre Educação Física e Pedagogia, logo após, 

apresento o desenvolvimento da turma, com apresentação de quadros com o desenvolvimento 

individual dos alunos e do desenvolvimento geral dos alunos, por fim analiso o 

desenvolvimento individual de seis alunos durante todo o projeto. 

 Para finalizar apresento considerações finais a cerca da investigação realizada, destacando 

os principais benefícios ao desenvolvimento dos alunos; as principais contribuições para meu 

desenvolvimento profissional e a importância de desenvolver projetos colaborativos no ambiente 

escolar. 
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CAPÍTULO 1 

REFERÊNCIAS TEÓRICAS 

 

Este capítulo apresenta contribuições da literatura educacional relativas à 

aprendizagem e ao desenvolvimento profissional da docência e práticas pedagógicas que 

objetivam envolvimento dos alunos em seus processos de aprendizagem. Para tanto, são 

considerados três eixos interrelacionados: no item 1.1 são feitas considerações sobre escola, 

docência, aprendizagem e desenvolvimento profissional de professores; em 1.2 são feitas 

considerações sobre uma educação via projetos e em 1.3 são abordadas práticas pedagógicas 

por projetos de colaboração entre professores no contexto escolar. 

 

1.1. Aprendizagem da docência 

 

Atualmente os debates relacionados à função da escola e do significado das 

experiências escolares continuam sendo um dos assuntos mais polêmicos e discutidos em 

diferentes setores da sociedade, inclusive pelos profissionais diretamente relacionados à 

educação.  

Conforme aponta Nóvoa (2001), vivemos um período em que, ao lado de uma 

crescente desresponsabilização da sociedade frente à educação e à escola aumentam as 

exigências em relação a esta tornando-a foco de debates, bem como atribuindo-lhe funções 

ampliadas que competiriam a outros setores da sociedade, redescobrindo seu papel dentro do 

novo modelo de sociedade apresentados neste início de século.  Os professores, a escola e as 

disciplinas escolares também se enquadram nessa busca constante de como melhor atender às 

necessidades dos alunos, surgindo então diversos métodos para auxiliar o alcance desse 

objetivo. 

Segundo Arroyo (1994): 
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Se temos como objetivo o desenvolvimento integral dos alunos numa 

realidade plural, é necessário que passemos a considerar as questões e 

problemas enfrentados pelos homens e mulheres de nosso tempo como 

objeto de conhecimento. O aprendizado e vivência das diversidades de raça, 

gênero, classe, a relação com o meio ambiente, a vivência equilibrada da 

afetividade e sexualidade, o respeito à diversidade cultural, entre outros, são 

temas cruciais com que, hoje, todos nós nos deparamos e, como tal, não 

podem ser desconsiderados pela escola. (ARROYO, 1994, p. 31). 

 

Segundo Alarcão (2001), a escola, a fim de atender a essa demanda dos alunos, deve 

se tornar aberta aos novos conhecimentos. Atualmente, vivemos os vários desafios que são 

colocados à escola, alguns deles muito pertinentes e que exigem que esta pense a si própria, 

que se assuma como “escola reflexiva” (ALARCÃO 2001).  

Reafirmando a posição de escola reflexiva, de acordo com Alarcão (2001), esta é 

constituída com liderança, racionalidade dialógica e pensamento sistêmico; com 

descentralização do poder e envolvimento de trabalho em conjunto; com seu próprio projeto 

com missão definida (levando em consideração a dimensão educativa mais abrangente 

definida para sua área geográfica, seu país e o mundo), em ações que ultrapassam um mero 

registro no papel; com a utilização de ferramentas colaborativas e facilitadoras; com o 

estímulo ao protagonismo do professor e o desenvolvimento da profissionalidade docente. 

Em outro estudo, Alarcão (2003) destaca o termo “escola reflexiva” em analogia com 

o termo “professor reflexivo”, a qual a má organização aprendente qualifica não apenas os 

que nela estudam, mas também os que nela ensinam, gerando conhecimento sobre a 

instituição chamada de escola. 

O professor, inserido nessa escola, deve ter consciência de seu papel nesse novo 

modelo da mesma que nos é colocado. É pertinente pensar-lhe novas características; de 

acordo com Lévy (1999), a partir do século XVIII, na revolução industrial, um pequeno grupo 

de homens esperava dominar o conjunto de saberes, já no século XX, com o crescimento 

rápido do conhecimento, tornou-se quase impossível pensar em dominar o conhecimento; em 

dias atuais, o conhecimento chegou ao patamar de intotalizável e indomável. 
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A partir dessa nova forma de interação com o conhecimento, o professor deve 

preparar-se, sendo também um eterno aprendente. Para Knowles & Cole (1995 apud 

Mizukami 2002), a formação de professores é entendida como um continuum, ou seja um 

processo de desenvolvimento para a vida toda. Coerentemente à aprendizagem permanente, 

considera os saberes e as competências docentes como resultado não só da formação 

profissional e do exercício da docência, mas também de aprendizagens realizadas ao longo da 

vida, dentro e fora da escola.  

O professor, como parte integrante da escola, deve ser um dos atores principais desse 

processo. Alarcão (2003) destaca a importância dos recursos humanos e do desenvolvimento 

orientado por uma visão prospectiva e sistêmica; a vivência dos valores, o profissionalismo 

assumido, a formação na ação, a investigação sobre a prática, a construção de conhecimento 

sobre a organização; a monitorização e a avaliação dos processos de resultados. 

Dessa maneira, levando em consideração a analogia de Coll (2010), a imagem do 

professor como guardião do conhecimento entra em crise, pois o professor não é mais o 

detentor do poder; em curto prazo, a visão será de tutor e consultor de esclarecimento de 

dúvidas. Para Alarcão (2003), os professores têm de repensar o seu papel, conscientizar-se de 

que são apenas mais uma fonte de informação, entre muitas outras. O pensamento do 

professor que ensina nesse novo contexto deve ser levado em consideração, pois aprender a 

ensinar é um processo complexo que envolve fatores afetivos, cognitivos, éticos, de 

desempenho entre outros, conforme também apontam Knowles & Cole (1995 apud 

Mizukami, 2002). 

  Além dessa análise, o professor que reconhece a escola como reflexiva, reconhecendo-

se também como eterno aprendente, deve ser analisado em sua atuação. Devemos nos 

envolver a fundo no processo de aprendizagem da docência. Shulman (2004 p.375 apud 

Mizukami 2004) nos remete à pergunta, “O que os bons professores fazem que os distingue 

dos professores comuns?” A indagação dá lugar a estudos diferentes dos originados da 
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questão: “O que bons professores de história fazem que os distingue dos professores usuais”, 

ou “que os distingue de bons professores de matemática?”. 

  Segundo Mizukami (2004) o modelo do raciocínio pedagógico retrata como os 

conhecimentos são ensinados, relacionados e construídos durante o processo de ensinar e 

aprender. É concebido sob a perspectiva do professor e é constituído por seis processos 

comuns ao ato de ensinar: compreensão, transformação, instrução, avaliação, reflexão e nova 

compreensão. 

 A atuação do profissional a partir de experiências tanto de sua formação profissional, 

quanto de sua atuação na escola, relacionando-a ao conhecimento do aluno, vai além do 

conhecimento superficial.   

O processo de educação atual, como citado neste capítulo, deve ser tratado de maneira 

diferenciada, pois os tempos são outros, a visão de educação, a escola, os alunos e professores 

também são outros, seja na análise da escola, na formação do professor, ou na elaboração de 

processos de aquisição e interação de conhecimento. Ele deve passar por reformulações, na 

qual a atuação consistente reflexiva e conjunta é fundamental. 

Por esse motivo, discutimos a seguir práticas atuais pautadas em projetos, logo após 

discutimos sobre projetos de colaboração entre professores, possibilitando novas visões e 

práticas educativas. 
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1.2 Educação por Projetos 

 

Na escola, para facilitar a transmissão e a absorção da informação, os seres humanos 

dividiram o conhecimento em vários compartimentos, comumente chamados de disciplinas, 

dentre elas, comunicação e expressão, ciências exatas, estudos sociais, atividades artísticas, 

ou como conhecemos atualmente, português, matemática, física, química, biologia, história, 

geografia, educação física, artes, filosofia entre outras.  

Até então, essa “divisão” se demonstrara aparentemente inofensiva aos alunos; o 

problema dessa prática apresentou-se pelas instituições de ensino, sendo dentre elas muitas 

conceituadas. Por essas práticas, cada matéria possui uma série de conceitos característicos e 

obrigatórios, com especialistas responsáveis em transmiti-los, na qual a aprendizagem se 

contempla exclusivamente como uma sequência de passos para alcançar uma meta, que seria 

acumular informação. Nessa perspectiva, cada disciplina possui uma função a desempenhar, 

um tijolo colocado em uma grande parede. 

Em tempos atuais, ao perguntarmos aos professores qual o aluno ideal ou qual aluno 

gostariam de ajudar a formar, provavelmente não haverá uma discordância nas  respostas. 

De acordo com um discurso enlatado certamente diriam que é um aluno autônomo, 

consciente, reflexivo, participativo, cidadão atuante, feliz, cooperativo e que respeite as 

diferenças. Mas o que vemos atualmente é uma educação que prioriza o “aprendizado” pela 

aquisição de conteúdos, muitas vezes formando aluno, ouvintes, passivos, “sendo 

preparados para o futuro”, esquecendo-se do agora. Muitas escolas preocupam-se apenas 

com o desenvolvimento cognitivo de seus alunos, o que é perfeitamente louvável se esta não 

fosse apenas a única preocupação. 

A luz da mudança desse padrão de aquisição e interação com o conhecimento, um 

movimento chamado Escola Nova inicialmente comandado por Ovide Decroly (1871-1932), 
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Maria Montessori (1870-1952) e John Dewey (1859-1932), criticou essa escola dicotômica, 

discutindo sua função, do professor, do aluno e a organização do trabalho pedagógico. Os 

escolanovistas pregavam a educação que priorizava a globalização do ensino, o atendimento 

ao interesse e participação dos alunos, uma nova organização didática e reformulação da sala 

de aula.  

Já em 1931, movimentos como o de Fernando Sáinz, um professor do grupo de 

renovadores espanhóis, quis responder a uma pergunta: "Por que não aplicar à Escola 

Fundamental o que se faz na esfera dos negócios ou no ensino superior especializado? Por que 

não organizar a escola seguindo um plano de tarefas análogo ao que se desenvolve fora, na 

casa, na rua, na sociedade?” O que se pretenderia é que o aluno não sentisse diferença entre a 

vida exterior e a vida escolar, por isso, os projetos deveriam estar próximos à vida.  

 Em consonância ao que foi citado acima, Rousseau (apud Almeida, 1999) relata que a 

criança tem maneiras de pensar e de sentir que lhe são próprias; demonstrou que não se 

aprende nada senão por meio de uma conquista ativa. 

Surgiu então uma Pedagogia que oferece a vantagem de atuar concomitantemente 

com o processo de desenvolvimento profissional do professor e sobre o processo de 

aprendizagem dos alunos. Essa proposta implica aprender na prática (aprender fazendo), 

ousar trabalhar de uma nova maneira, o que certamente abre novas perspectivas de ensino e 

uma pedagogia baseada em projetos.  

Almeida (1999) nos diz que a aprendizagem por projetos ocorre por conexões a partir 

dos conhecimentos cotidianos dos alunos, cujas expectativas, desejos e interesses são 

mobilizados na construção de conhecimentos científicos, além de promover a integração e a 

cooperação entre professores e alunos, rompendo a rigidez da sala de aula e transformando 

todo o ambiente escolar, resolvendo problemas de interesses dos alunos. Complementa 

Perrenoud (2000, p.83): 
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Os projetos que se organizam em torno de uma atividade pedagógica precisam, 

como, por exemplo, a montagem de um espetáculo em conjunto, a organização de 

uma jornada esportiva, a criação de oficinas abertas, a criação de um jornal; a 

cooperação é, então, o meio para realizar um empreendimento que ninguém tem a 

força ou a vontade de fazer sozinho; ela se encerra no momento em que o projeto é 

concluído. Os projetos cujo desafio é a própria cooperação e que não têm prazos 

precisos, já que visam a instaurar uma forma de atividade profissional interativa que 

se assemelha mais a um modo de vida e de trabalho do que a um desvio para 

alcançar um objetivo preciso.  

 

 Os projetos, como uma das ferramentas importantes na educação, pressupõem novas 

características de educação, diferentes da noção de que todas as crianças devem aprender as 

mesmas coisas, pelos mesmos métodos, e nos mesmos momentos, independentemente de seus 

interesses, suas habilidades, sua cultura. Essa conceituação de aprendizagem é exercida com o 

acompanhamento pessoal, o que explica por que, a partir dos mesmos saberes, há sempre 

lugar para a construção de inúmeros significados, e não sua uniformidade.  

 Trazem, então, novos significados ao processo de ensino/aprendizagem, pois o 

aprender não é apenas memorizar determinada quantidade de conteúdo especifico de uma 

disciplina. Uma educação via projetos preza pela união e colaboração entre disciplinas 

“cognitivas” e “corporais”, mostrando-nos que somos todos educadores, não importa se na 

quadra ou na sala de aula. A partir disso, o conhecimento é construído em estreita relação com 

o contexto em que é utilizado (a vida real), promovendo a união entre o cognitivo, afetivo 

social o motor. Freire (1994), corrobora esse ideal, prezando por uma educação de corpo 

inteiro, quando por exemplo, em uma de suas passagens, pede aos pais que ao matricularem 

seus filhos na escola, matriculem também seus corpos, rompendo a visão de que o aluno é em 

alguns momentos corpo, e em outros momentos, cérebro. A relação corpo, consciência e 

sentimentos está sempre junta.  

A educação por projetos, seguindo o que postula Demo (2000), permite que o aluno 

aprenda-fazendo e reconheça a própria participação efetiva naquilo que produz por meio de 

questões de investigação que lhe impulsionam a contextualizar conceitos já conhecidos e 

descobrir outros que apareçam durante o processo do projeto. Nessa situação de 
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aprendizagem, o aluno seleciona informações significativas, toma decisões, trabalha em 

grupo, gerencia confrontos de idéias, enfim, desenvolve competências interpessoais para 

aprender de forma colaborativa com seus pares. 

Dessa forma, a colaboração torna-se imprescindível ao educar de maneira global. A 

interação e articulação entre conhecimentos de distintas áreas motivam atividades que 

compreendem ser fundamental a colaboração profissional, na qual a interconexão de 

conhecimento torna-se a chave do sucesso de um projeto, tema o qual será discutido a seguir. 

  

1.3 Projetos Colaborativos 

 

Mesmo após muitos esforços pela mudança da escola, em seu interior, atuar de 

maneira individual é uma prática ainda corriqueira; os profissionais quando o fazem evitam 

uma série de “problemas” que apareceriam se seu trabalho fosse pautado por um grupo de 

pessoas. 

Thurler (2001), aponta alguns estilos de atuação de professores na escola. 

 O primeiro, o individualismo, no qual os professores atuam de maneira isolada, outros 

professores não assistem nem interferem em sua aula. O professor individualista 

possui um falso ambiente estável, pois é o único dono a bordo da sala de aula, evita 

ser julgado por amigos críticos ao processo profissional. 

 A segunda característica é a balcanização, na qual professores trabalham de maneira 

cooperativa somente com professores com quem possuem afinidade. Desse modo 

trabalha de maneira colaborativa no conforto e segurança de um grupo estável e 

fechado. 

 O terceiro grupo citado pela autora é a “grande família”, na qual as pessoas trabalham 

de maneira colaborativa, mas superficialmente, evitando embates, por uma 

coexistência pacifica e sem conflitos. 



23 

 

Com uma prática rígida na divisão dos conteúdos em uma prática individualista, ou 

criação de pequenos grupos que não se comunicam de maneira eficaz, é como se existisse um 

muro entre as disciplinas. Cada professor trata de seu assunto, sem sequer saber o que se faz 

nas outras disciplinas, segundo Thurler (2001) como que mantendo uma “caixa de ovos”, na 

qual os ovos ficam isolados uns dos outros. Já quando os professores se propõem a trabalhar 

de forma colaborativa, construindo coletivamente o conhecimento, focando nos alunos, 

reconhecendo e interagindo com sua realidade e atendendo as suas reais necessidades, é como 

se fossem abertas janelas entre os muros, proporcionando aos professores comunicações 

efetivas, visando o conhecimento e desenvolvimento integral dos alunos. 

Essas janelas são abertas a partir de atuações profissionais que promovem a integração 

e a cooperação entre professores e alunos, trabalhando por projetos colaborativos. 

Esses profissionais concordam com as ideias de Alarcão (2003) de que, com o 

desenvolvimento das múltiplas informações, o professor mantém-se como mediador, mas não 

mais em uma mediação linear, pois ele não é mais o dono do saber. Ao invés de trabalhar um 

método rígido, em que o professor é o detentor do saber e único informante, dando respostas 

certas e cobrando sua memorização, os professores que atuam em projetos colaborativos 

unem as áreas de conhecimento e intervêm no processo de aprendizagem dos alunos, criando 

situações problematizadoras, estimulando novos conhecimentos. 

Ao falar de projetos colaborativos, Fullan (apud Mizukami, 2002) refere-se a Grener 

como defensor da colaboração entre professores, afirmando que neste enfoque a 

aprendizagem ocorre melhor em grupos. Os maiores saltos evolucionários foram dados por 

formas de vida independentes que aprenderam a trabalhar juntas. O compromisso com um 

maior bem-estar é crucial.  

Mizukami (2002), também aponta que para que tenhamos resultados é preciso abrir a 

“caixa preta” das culturas colaborativas e que essa abertura depende do exame interno dos 

conteúdos de suas dinâmicas. 
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A abertura dessa caixa preta rompe com paradigmas existentes há décadas na 

educação. Na prática em que professores atuam com projetos colaborativos existe a 

possibilidade de articulação entre as disciplinas, diferentemente de ações em que, por 

exemplo, seria impossível a integração entre a Educação Física e Alfabetização fomentando a 

aprendizagem da leitura e escrita, valorizando o que Freire (1994) chama de “método do 

traseiro”, no qual a única relação importante no processo de aprender é a relação entre a 

nádega do aluno com a cadeira: 

 

Há séculos que a escola, essa velha senhora, insiste na tese de que a criança tem 

que ficar sentada o tempo todo para aprender. Aliás para aprender o quê? Essas 

coisas bonitas que a gente vai criando no pensamento são porque fica o tempo 

todo sentado, fazendo lição? E aquela vida lá fora, de barulho, de confusão, é 

outra vida, que não faria parte dessa mágica de aprender? (FEIRE 1994, p 116). 

 

Ainda em consonância com o que nos diz Freire, seria pouco provável  improvável o 

professor de uma disciplina exata, ao ver um aluno escrever errado intervir, e solucionar sua 

dificuldade real, pois o docente é especialista da sua área, dentro da qual cada professor tem 

a sua disciplina, seu planejamento pré-estabelecido, com seu livro didático e seu currículo. 

Muitos professores estão preocupados somente com a transmissão de conteúdos 

disciplinares, excluindo todas as discussões fora do “conteúdo” com os alunos, que 

significam perdas de tempo e o não cumprimento do conteúdo.  

Os projetos colaborativos, no entanto, além da colaboração efetiva entre os professores 

modificam a interação entre aluno e conhecimento, como situa Nogueira (2001, p 79): 

 

São diferentes dos cansativos e anacrônicos trabalhos de casa e das 

pesquisas que se transformam no máximo em “bons” exercícios de 

caligrafia, já que elas refletem apenas a cópia de centenas de enfadonhas 

palavras com os conteúdos indo além da forma conceitual e articulando 

diferentes áreas do conhecimento.  

 

Com os projetos colaborativos, os alunos interagem com o meio e os conteúdos 

deixam de ser um fim em si mesmo, passando a ser meios para ampliar a formação dos alunos 



25 

 

e sua interação com a realidade de forma critica e dinâmica, voluntária e consciente, 

trabalhando com situações problema dos fenômenos, da realidade e não da recepção de 

conteúdo, atuando na ruptura das disciplinas escolares, tendo a educação como uma proposta 

única e não segmentada. Para Hernández (1998, p. 61):  

 

Essa modalidade de articulação de conhecimentos escolares é uma forma de 

organizar a atividade de ensino e aprendizagem, que implica considerar que tais 

conhecimentos não de ordenam para sua forma rígida, nem em função de algumas 

referências disciplinares preestabelecidas a: 1) no tratamento da informação, e 2) a 

relação entre os diferentes conteúdos entorno de um problema ou hipótese.  

 

Dessa forma, ocorre a conquista de níveis mais elevados de motivação, participação e 

co-produção vivenciadas entre os educandos, seus pares e o educador. Lévy (1999) completa 

que, pautados pela sociedade atual, com a construção coletiva do conhecimento, o co-autor é 

tão valorizado como o autor, pois a partir de uma base de informação existente cria novas 

possibilidades e significados.   

 Ao elaborar um projeto colaborativo na escola, temos que ter mais do que boas ideias 

ou boa vontade dos professores em trabalhar juntos, devemos analisar nosso público de 

trabalho, alunos, professores, comunidade e localização geográfica, pois o projeto deve estar 

de acordo com as necessidades locais e momentâneas do grupo.  Inicialmente, os participantes 

devem dominar métodos de pesquisa: como fazer levantamento de dados através de diferentes 

fontes, como sistematizar, analisar, re-elaborar e sintetizar dados. Caso contrário, como cita 

Nogueira (2001), corremos o risco de estar praticando “trabalhos escolares” que podem ficar 

resumidos apenas a meros cartazes com “babadinhos de papel crepom, em que a autonomia 

do aluno ficará restrita apenas a escolher a cor do babadinho” (p 125). 

 De acordo com a discussão abordada referente à origem dos projetos na educação e 

especificamente a adoção de projetos colaborativos entre professores, faz-se necessário 

compreender e relacionar alguns passos e técnicas de ensino/aprendizado, dentre elas, a 

escolha do tema, planejamento, execução e avaliação do projeto educativo, que serão 

enumerados a seguir. 
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1.3.1 Principais características na elaboração de um projeto colaborativo 

 

 Um projeto colaborativo trata-se de  sucessões de atos coerentes, em que um passo 

prepara a necessidade do seguinte, e no qual cada um deles acrescenta ao  que já se fez e o 

transcende de um modo cumulativo.  

A questão mais importante do projeto é que tenha significado aos seus integrantes, 

em especial ao alunado, pois para que o aluno mergulhe nos projetos, o objeto de estudo 

deve ter o mínimo de significado. Segundo Nogueira (2001), o projeto nasce de um sonho, 

uma necessidade, interesse e vontade de conhecer e investigar sobre um assunto. 

Após pensarmos nos significados aos participantes, devemos ter bem claro a 

intencionalidade do projeto colaborativo. Segundo Thurler (2001), a cooperação profissional 

deve ser pautada pelo debate de ideias, na participação voluntarista dos integrantes, no 

consenso do que será abordado e com objetivos claros e bem definidos. Nessa perspectiva, 

devemos responder às seguintes questões: O que pretendo com a realização deste trabalho? 

Quais resultados posso esperar? Em que sentido meus alunos serão modificados?  

Um projeto colaborativo eficaz não é um “projeto fotocopiado” que tenha sido 

proveitoso em outros locais, portanto, não é aconselhável que os modelos sejam copiados, 

mas sim adaptados à cada realidade. Conforme salienta Thurler (2001), é imprescindível que 

seja levada em consideração a série dos alunos, o acesso às informações, os materiais 

disponíveis, o envolvimento dos responsáveis pelos educandos, as representações que os 

atores do lugar fazem dele, a análise que os atores fazem da situação presente, do contexto 

sociopolítico e meio social próximo e do apoio ou das resistências que se pode esperar de 

parte das associações profissionais ou da administração da escola. 
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Conhecendo a característica do projeto a ser executado, é necessário conhecer os 

caminhos a percorrer: escolha do objetivo central do projeto; planejamento; execução; 

 avaliação e divulgação dos trabalhos,apontados por diferentes autores, tais como Thurler, 

Hernandez e Caderno de Orientações Didáticas Ler e Escrever. 

 

1.3.1.1 O problema do estudo 

 

O problema do estudo é o ponto de partida do projeto, antes mesmo do tema. Ele diz 

respeito ao que se pretende responder ao final do projeto. É fundamental que todos tenham 

conhecimento do problema a ser resolvido, pois todo o projeto irá girar em torno desses 

objetivos. 

Hernández (1998) alerta que não basta que o projeto seja do gosto dos alunos. Se não 

despertar a curiosidade por novos conhecimentos e perguntas a responder, será irrelevante. 

"Se fosse esse o caso, ligaríamos a televisão num canal de desenhos animados", explica. Por 

isso, uma etapa importante é a de levantamento de dúvidas e definição de objetivos de 

aprendizagem.  

 Thurler (2001) nos lembra que todas as escolas necessitam de projetos, as que 

necessitam de mudança e as que tentam manter um equilíbrio. Cabe-nos saber quais os 

problemas a serem respondidos em cada escola. Algumas técnicas para escolha do problema 

de estudo são: debates, rodas de conversa, questionário, análise das necessidades da 

comunidade, análise dos conteúdos programáticos, explanação e votação de temas, para que 

todos se sintam com poder de decisão no projeto.  

1.3.1.2 Escolha do tema 
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Ao escolhermos o tema do projeto, podemos pensar que o tema deve partir 

exclusivamente dos alunos para não demonstrar imposição, ou pela experiência do 

professor. Segundo o Caderno de Orientações didáticas Ler e Escrever (2007), o tema de um 

projeto pode surgir do interesse dos alunos, pela necessidade do professor ou do contexto 

social no qual está inserida a escola. 

De acordo com Hernández (1998, p. 68): 

O critério para escolha de um tema para a turma não se baseia num porque 

“gostamos”, e sim em sua relação com os trabalhos e temas precedentes, 

porque permite estabelecer novas formas de conexão com a elaboração de 

hipóteses de trabalho que guiem e organização da ação. Na etapa inicial, 

uma função primordial do docente é mostrar ao grupo ou fazê-lo descobrir 

as possibilidades do Projeto proposto (ou o que se pode conhecer), para 

superar o sentido de querer conhecer o que já sabem.   

 

Independentemente de onde venha o tema do projeto, o importante é o envolvimento de 

todos os participantes, envolvimento esse que dará vida ao processo, não importando de 

onde parta, mas o envolvimento e a significância do tema. 

 

 

 

1.3.1.3 O Desenvolvimento do projeto  

 

Para o desenvolvimento do projeto é necessário planejamento do caminho 

percorrido. Um bom planejamento torna mais sólido o caminho a ser percorrido, e é nesse 

momento que as metas devem ser estabelecidas: os alunos devem ter claras essas metas e 

prioridades para acompanhá-las e cobrá-las. Vale ressaltar que são imprescindíveis o 

planejamento e o re-planejamento constantes de acordo com o andamento do projeto.  

No planejamento de um projeto, é importante atentar para os seguintes itens, que são 

preocupações básicas: trabalhar com temas abrangentes e ricos; evitar enfatizar uma única 
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disciplina, procurando sempre promover a relação entre as disciplinas; trabalhar o máximo 

de materiais possíveis, aproveitando toda a estrutura do local e planejar atividades que 

trabalhem com diferentes formas de expressões, tais como: a redação, dramatização, artes, a 

música, atividades corporais e apresentações orais, entre outros. 

O ato de planejar e replanejar pressupõe uma série de registros, os quais nos darão 

fundamentação para quais caminhos devemos seguir. 

 

1.3.1.4 Registro, Síntese e documentação do trabalho 

 

Quando estamos envolvidos no trabalho, muitas vezes não nos damos conta do 

percurso trilhado, então o trabalho de síntese nos dá esses parâmetros de quanto já fizemos e 

do quanto devemos fazer. 

A síntese pode ser uma amostra do processo, uma apresentação do que foi trabalhado 

pelo projeto, um resumo das experiências adquiridas; a apresentação pode ser feita por 

feiras, apresentações artísticas, exposição e filmagens, entre outros.  

O mais importante é que todo o processo deve ser registrado, podendo ser feito por 

diversas formas: fotos, registros escritos ou filmados, relatos feito pelos alunos em forma de 

diário, portifólio.  

De acordo com o Caderno de Orientações Didáticas Ler e Escrever – Tecnologias na 

Educação (2007), o processo educacional deve levar em consideração: 1 o antes, 2 o durante 

e 3 o depois, justificando a importância da síntese de todo o percurso. 

Somente com os registros de todo o percurso do projeto os envolvidos poderão 

embasar-se e proporcionar uma avaliação fundamentada, na qual é possível analisar as 

mudanças ocorridas nos envolvidos durante o processo do projeto colaborativo. 
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1.3.1.5 A avaliação  

A avaliação, item importante para análise do que foi aprendido durante o projeto 

colaborativo, deve acontecer não somente no final do processo, mas continuamente.  

A avaliação do projeto colaborativo pretende ser instrumento de análise para 

aprimoramento e não como instrumento seletivo ou punitivo, dividindo os melhores dos 

piores. 

Ao começarmos o projeto colaborativo, a avaliação inicial é importante para 

conhecemos o momento atual daqueles com quem estamos interagindo, é o ponto de partida, 

pois a partir dessa avaliação é possível planejar melhor seu processo criando parâmetros de 

trabalho. 

A avaliação contínua deve ser feita em conjunto, como roda de conversa e análise: se 

o projeto tem trazido significados importantes para o processo e o que poderia ser 

modificado, apresentando sugestões. Outro instrumento eficaz é o diário de campo ou diário 

de bordo: ao término da aula, alunos e professores fazem anotações, sempre levando em 

consideração os objetivos iniciais relacionando com as atividades realizadas (atividade 

programática e realizada), explanando as dificuldades encontradas, o que acharam 

significativo, ou seja, tudo que considerem importante para ser discutido com os alunos e 

outros educadores.  

O erro relacionado à avaliação não pode ser considerado como forma de seleção ou 

punição, mas como instrumento de análise para novas possibilidades de conhecimento, 

vendo o que não está sendo alcançado, reavaliando e estimulando novas intervenções dos 

educadores e novas atividades aos alunos. 

Por fim, temos a avaliação recapitulativa, instrumento que oportuniza apresentar o 

processo de síntese de um tema, momento que permite reconhecer se os estudantes 

alcançaram os resultados esperados. 
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 Desse modo, a avaliação é vista como ferramenta de reorientação didático-

pedagógica, esperando a aprendizagem significativa. Assim, é necessário encaminhar as 

discussões na escola para propostas de avaliação formativa, uma alternativa de quebra de 

paradigma dos elementos constitutivos da avaliação enquanto mecanismo de repressão e 

exclusão.  

 A partir deste momento será realizada discussão referente aos objetivos da 

Alfabetização e da Educação Física, por fim, explanação referente a importância de um 

projeto colaborativo entre Educação Física e Alfabetização.   

 

 

 

 

 

 

1.4  Projeto Colaborativo entre Educação Física e Alfabetização 

 

Tanto auxiliar a educação motora dos alunos quanto alfabetizar são processos 

complexos e inerentes ao desenvolvimento do aluno; fazê-los com prazer e de maneira 

significativa ao aluno, é o objetivo da maioria dos professores 

 Na Pedagogia, a discussão entre quando e como aprender a ler e escrever é antiga. Ao 

entrar em discussão o alfabetizar ou não na educação infantil, ainda mais com a inclusão do 

pré até então pertencente à educação infantil como primeiro ano no ensino fundamental, esse 

debate sustenta-se ainda mais.  

A Educação Física, tratada como disciplina, apenas voltada a liberação de energia 

acumulada na sala de aula, um local para relaxamento da tensão escolar, ou pior, local para 
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apresentação de performance corporal, na qual apenas uma parcela dos alunos, por terem 

experiências motoras aguçadas, eram dignos de utilizar o local de aula, é colocada em debate. 

Com a Lei de Diretrizes e Bases nº 9394/96, na qual a Educação Física passou de atividade 

complementar a componente curricular obrigatório na educação básica, surgiu também uma 

nova discussão importante, voltada aos objetivos da Educação Física escolar, rompendo seu 

teor militarista, higiênista e de obtenção de material humano esportivo para representação do 

país nas olimpíadas.  

De acordo com Lima & Neira (2010) este debate foi aceito por muitos profissionais 

que pregavam mudanças, já que concebiam sua prática desarticulada das intenções escolares.  

Completando seu raciocínio, o autor destaca que esses profissionais procuraram 

auxiliar na formação de alunos para uma vida pública de forma crítica e responsável e 

socializar e ampliar o universo cultural dos alunos.  

Os PCN (1997), auxiliam neste novo contexto da Educação Física, no qual propõem 

que a criança tenha a possibilidade de desenvolver-se motoramente, ser capaz de participar e 

criar brincadeiras. 

É fato que a educação passa por transformações inerentes ao educar melhor, por isso 

devemos repensar qual é o papel desempenhado aos alunos. Quando pensamos em crianças 

certamente nos vem à cabeça movimento, conhecimento, descoberta, interação e exploração, 

mas ao nos depararmos com a educação atual vemos que o ato de aprender demonstra-se em 

muitos locais, mecânico, decorativo, passivo, com alunos recebendo uma grande quantidade 

de informação sem grandes assimilações com o mundo ou sem sentimento, ao nosso entender, 

base do aprender. 

Pensando em uma educação agregadora, com a elaboração entre professores, neste 

caso especificamente entre Educação Física e Pedagogia, destacamos que os professores 

polivalentes precisam que o aluno esteja motoramente desenvolvido para aprender a localiza-

se no espaço de uma folha, segurar o lápis, interagir com o local onde mora e esboçar letras. 
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Da mesma maneira o professor de Educação Física para fazer um trabalho que transcende o 

“rolar a bola” precisa que o aluno possua o mínimo de conhecimento de mundo, que saibam 

ler as informações que os diferentes canais os informam. 

Alguns professores dizem que as crianças têm o desejo de aprender a ler e a escrever, e 

nós não devemos cerceá-lo, já outros argumentam que as crianças pequenas não têm 

maturidade para essa ação e que precisam sim brincar. Então porque não juntar as duas 

opiniões, utilizando a estrutura e as possibilidades das disciplinas escolares e aprender a ler 

brincando? 

Aprender a dominar o corpo, conhecer e interagir com o mundo, ler e escrever, é, ou 

pelo menos deveria ser responsabilidade de toda a comunidade escolar, pois a partir destas 

habilidades iniciais da vida educacional de um aluno, podemos prosseguir em outros 

aprendizados. 

De acordo com o que já foi discutido nesta pesquisa, em relação a escola, seus 

professores, as disciplinas escolares, em caso específico a Educação Física e a Pedagogia, 

valorizando um corpo que interage com o meio e a importância do ato de ler, fundamental 

para o reconhecimento do mundo no contexto atual, com outdoors, placas, canais de televisão 

passando três tipos de informação simultaneamente, surgiu o interesse a um projeto que 

contemplasse as duas áreas do conhecimento, sem que as mesmas perdessem suas 

características centrais.  

 A partir de explanações, em um primeiro momento referentes à escola, docência, 

aprendizagem e desenvolvimento profissional de professores, e logo após discussão 

referente ao surgimento dos projetos e práticas pedagógicas envolvendo projetos 

colaborativos e sua concepção, elaboração e avaliação e explanação referente a alguns dos 

objetivos da Educação Física e da Alfabetização, iniciamos apresentação de um estudo de 

pesquisa-intervenção, realizado com alunos do primeiro ano do Ensino Fundamental, 
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objetivando ilustrar o processo e caminhos percorridos por um projeto colaborativo entre 

Educação Física e Alfabetização. 

  

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

A PESQUISA 

 

2.1 Tipo de Pesquisa 

 

 Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa-intervenção, de natureza qualitativa. 

Tem um caráter exploratório na medida em que procura sistematizar práticas colaborativas de 

professores. 

Partindo da questão de pesquisa: Quais as contribuições do projeto “Brincando com as 

letras e as palavras” para a aprendizagem de crianças do 1º ano do Ensino Fundamental?, a 

intervenção teve como objetivo geral facilitar o aprendizado da leitura e escrita, o 

desenvolvimento motor e apropriação de atividades da cultura popular como auxílio para 

construção das brincadeiras, além de estimular a prática colaborativa, encarando o 

aprendizado escolar de maneira agregadora a partir de diferentes visões pedagógicas por um 

único objetivo: aprender com prazer e significativamente. 
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Os objetivos específicos da pesquisa são identificar e descrever:  

 A- Dificuldades motoras e de escrita apresentadas pelos alunos durante o projeto; 

 B- Progressos motores e de escrita dos alunos durante o projeto; 

 

 

 

 

 

2.1.2 Fontes de coletas de dados 

 

 Como fontes de dados foram utilizadas fotos, registros da produção dos alunos tais 

como desenhos e ditados, observações do desenvolvimento de atividades dos alunos, bem 

como registro escrito do pesquisador. 

 

2.1.3 O Local da Pesquisa 

Para a aplicação da pesquisa-intervenção, o local escolhido foi o Educandário Nossa 

Senhora Aparecida, localizado na cidade de São Paulo, uma escola católica, dirigida pela Irmã 

Rosangela de Melo Campanharo. Escolhi essa escola por acreditar em sua proposta e por ter 

sempre se demonstrado aberta e interessada por práticas inovadoras, ou pelo menos 

esforçadas pelos professores. 

Acompanharam-me por todo o projeto a Prof.ª Esp. Bianca Medeiros de Toledo, 

pedagoga, especialista em Educação Infantil e Psicopedagogia e professora regente do 1º ano 

B e a Prof.ª Ms. Carla Ulasowicz, formada em Educação Física, mestre em Psicologia da 

Educação e professora de Educação Física da turma. 
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O período do projeto foi estabelecido em uma unidade didática de três meses e meio 

de atividades totalizando quarenta encontros, de agosto a novembro de 2010.  

Foram acompanhados dezenove alunos com idade entre cinco e seis anos, 

regularmente matriculados no 1º ano B, período vespertino.  

 Procurou-se durante todo o projeto estabelecer relações entre atividades em quadra e 

atividades de sala de aula, algumas destas relacionadas à apostila do método de ensino 

“Positivo”. A estruturação das atividades e reuniões se deram quinzenalmente a partir de 

avaliações contínuas individuais em cada aula. 

Como forma de avaliação e aferição do desenvolvimento dos alunos, utilizamos três 

conceitos I: iniciante, caracterizando que o aluno não possui conhecimento ou apresenta 

conhecimento superficial acerca do tema abordado; D: em desenvolvimento, atribuído ao 

aluno que possui conhecimento do tema abordado, realiza a atividade, mas traz respostas 

simples ao conteúdo apresentado e A: avançado, atribuído ao aluno que possui conhecimento 

referente ao tema apresentado, executa as atividades e apresenta com destreza e/ou apresenta 

novas formas para realização.   

 

2.1.4. Análise dos dados.  

 

A análise dos dados foi feita por atividade e por aluno (considerando os alunos que 

tinham dificuldades de aprendizagem) a partir das fontes específicas utilizadas em cada uma 

delas, conforme Quadro 1, a ser apresentado em anexo deste trabalho. Num primeiro 

momento será apresentada, a partir das fontes, a descrição das atividades desenvolvidas. Num 

segundo momento foram utilizados quadros, para cada atividade, que permitirão algumas 

análises sobre o desempenho dos alunos nas mesmas. A segunda parte da análise envolverá a 

consideração específica de seis casos (seis alunos que apresentavam dificuldades de 

aprendizagem, aqui considerados como linha de base para análise das contribuições do 
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projeto) ao longo de todas as atividades. Considerações sobre tendências gerais observadas 

farão parte do último capítulo deste relatório de pesquisa.  

 

 

 

 

2.2 A intervenção  

 

Como citado no item 2.1.3, as atividades foram realizadas com alunos do 1º ano do 

Ensino fundamental I a partir de atividades que propunham a colaboração entre a Educação 

Física e a alfabetização
1
 

A seguir será feita a caracterização das atividades, dividindo-as em objetivo, regras e 

avaliação. 

  

Atividade 1 - Avaliação inicial (5 aulas) 

 

Etapa 1: Avaliação de leitura e escrita 

 

Objetivo: Realizar avaliação inicial de conhecimento de leitura e escrita dos alunos. 

Regras: Após participação em Curso de Formação de Professores Alfabetizadores 

(PROFA)
2
, e embasados por Ferreiro (1984), escolhemos como avaliação inicial as seguintes 

palavras e frase:  

                                                 
1
 As atividades apresentadas possuem como data base o período de agosto a novembro de 2010 

2
  Curso realizado no ano de 2010, no SIEESP em São Paulo, SP. 
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Rã   

Porco  

Girafa 

Dinossauro 

A rã pulou no rio  

Além de serem de dimensões diferentes (monossílaba, dissílaba, trissílaba, 

polissílaba), fazem parte de um mesmo grupo (animais). O último item analisa a capacidade 

de formação de frase. 

Para realizar a avaliação inicial de leitura e escrita, em sala de aula foi entregue uma 

folha pequena de fichário com linhas a cada aluno. Logo após, foram ditadas as palavras e 

frase mencionadas. 

Avaliação: A partir da avaliação inicial de leitura e escrita, foi possível identificar em 

que fase da escrita o aluno se encontrava: se pré-silábica, silábica sem valor, silábica com 

valor, silábica alfabética ou silábica ortográfica
3
  

 

Etapa 2: Avaliação motora: O mestre pediu 

 

Objetivo: Avaliação motora inicial dos alunos. 

Regras: Atividade direcionada, na qual o professor é o mestre e pede que os alunos 

façam diversos movimentos, como: correr para frente, para trás, para o lado, rolar, saltar, 

saltitar, pular com duas pernas e uma perna.  

Avaliação: Análises motoras iniciais e individuais, avaliando o andar para frente, para 

trás, para o lado, correr, rolar e pular com uma e duas pernas. 

 

                                                 
3
 Termos utilizados a partir de obra de FERREIRO, Emilia e TEBEROSKY, Ana. Psicogênese da 

Língua Escrita. Porto Alegre: Artes Médicas, 1986. 



39 

 

Atividade 2 - Estátua das letras ( 4 aulas) 

 

Objetivo: Criar condições para aprendizagem de esquema motor, reconhecimento das 

letras em tamanho, diferenciação de letras maiúsculas e minúsculas e direção (letra 

espelhada), compreensão corporal, força de membros, equilíbrio, reconhecimento de planos 

alto, médio e baixo, proporcionando incorporação e personalização na criação das letras. 

Regras: A partir do estímulo dos professores, os alunos deveriam imitar letras com o 

corpo. A atividade foi dividida em três momentos: criação de vogais com o corpo de maneira 

livre; criação de vogal ou consoante com o corpo e em seguida escrita no papel, propondo a 

relação entre movimento e escrita; e ao fim da atividade, os alunos deveriam se dividir em 

duplas para formarem letras e sílabas corporalmente. 

Avaliação: Na análise motora, avaliamos o nível de conhecimento corporal 

empregado na atividade (se o aluno usou uma pequena parte do corpo ou o corpo todo), 

concentração, equilíbrio, força (em isometria ao sustentar o corpo) e capacidade de trabalho 

em grupo. As letras escritas pelos alunos na atividade foram avaliadas em sala em conjunto 

com os mesmos, avaliando seu reconhecimento, se foram escritas de maneira correta e 

proporcional.  

 

Atividade 3 - Amarelinha dos sonhos (7 aulas) 

 

Objetivo: Apropriar-se de atividade da cultura popular, proporcionar análise e 

estruturação de vogais, consoantes e sílabas, estimular o equilíbrio, força de membros 

inferiores, noção de distância e possibilidade de criação e ressignificação de atividades pelos 

alunos. 

Regras: Após os alunos conhecerem o conceito de amarelinha em sala de aula e 

vivenciarem corporalmente diferentes amarelinhas em quadra, deveriam criar sua amarelinha 
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dos sonhos, com sua estrutura partindo do seu repertório pessoal, não tendo direcionamento 

de forma ou tamanho pré-definido; a única regra que a atividade possuiu é que, ao invés de 

números, o conteúdo da amarelinha deveria ser composto por vogais, consoantes, sílabas ou 

palavras. 

 

1ª Etapa 

 

Objetivo: Analisar o conhecimento de amarelinha pelos alunos e proporcionar 

vivências. 

Regras: Inicialmente a professora regente aplicou a atividade da apostila das páginas 

36, 37, 38 e 39 intitulada “Já brincou de amarelinha?”
4
. No segundo momento, os alunos 

vivenciaram corporalmente na quadra diferentes amarelinhas com diferentes formatos e 

conteúdos. 

Avaliação: No primeiro momento, a partir da atividade em sala de aula, analisamos se 

os alunos já conheciam a atividade amarelinha. No segundo momento, na quadra, analisamos 

a interação entre aluno/amarelinha, o repertório motor dos alunos, como: saltar com uma e 

duas pernas, relacionando a análise ao equilíbrio do aluno; alternância entre uma e duas 

pernas, analisando a capacidade de transferência de peso corporal, fluência na execução, além 

de análise do reconhecimento de vogais, consoantes e sílabas.   

 

2ª Etapa 

 

Objetivo: Criação da amarelinha dos sonhos dos alunos. 

Regras: Na sala de aula, nesse momento não mais utilizando a atividade da apostila, a 

professora regente propôs a criação de uma amarelinha dos sonhos. Como citado 

                                                 
4
 Atividade da apostila apresentada nos anexos 
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anteriormente, a amarelinha partiu do repertório pessoal do aluno, não tendo direcionamento 

de forma ou tamanho, sendo, a única regra a composição do conteúdo da amarelinha por 

vogais, consoantes, sílabas ou palavras ao invés de números. 

Avaliação: Após criação das amarelinhas dos sonhos na folha, analisamos qual a 

estrutura da amarelinha, sua disposição na folha, a forma como a amarelinha foi distribuída na 

folha e se o aluno escrevera de maneira correta ou não. 

 

3ª Etapa 

 

Objetivo: Após atividade de reconhecimento do que são amarelinhas tradicionais, da 

vivência em sala, do conhecimento de diferentes formas de amarelinhas na quadra e da 

criação em uma folha na sala sua amarelinha dos sonhos, os alunos, nessa atividade, deveriam 

materializar no chão da quadra suas criações e vivenciá-las corporalmente, analisando sua 

obra e a dos amigos.  

Regras: Os alunos deveriam desenhar no chão a sua amarelinha dos sonhos. Após 

brincar, analisar e corrigir possíveis erros de sua amarelinha dos sonhos, os alunos deveriam 

trocar de amarelinhas para vivenciar a obra dos amigos, recebendo diferentes estímulos 

cognitivos (variações de letras) e motor (variação de movimentos) apresentados pelos colegas. 

Avaliação: Nesse momento, como fechamento da atividade, avaliamos a capacidade 

de organização, o repertório de letras utilizadas e o direcionamento no espaço da amarelinha 

criada pelos alunos. Na análise motora, avaliamos a dificuldade motora empregada pelos 

alunos na criação de sua amarelinha, além de equilíbrio, controle de força em membros 

superiores (lançar a pedra) e inferiores (saltar de uma casa para outra), em sua amarelinha e ao 

vivenciar a amarelinha dos colegas. 
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Atividade 4 - Salada de Letras (4 aulas) 

 

Objetivos: Reconhecimento e diferenciação das letras e sílabas, movimentações 

variadas como: correr para frente, para trás, para o lado, saltar, girar, caminhar nas pontas dos 

pés e nos calcanhares, passar por cima e por baixo de obstáculo, trabalho com motricidade 

fina. 

Regras: Tapetes pedagógicos
5
 foram divididos entre os alunos (um para cada). Como 

o tapete se divide em dois (parte de dentro e parte de fora), inicialmente lhes foi dada a parte 

de fora (alternando com o decorrer da atividade) e do outro lado da quadra foram lançadas as 

partes internas, formando uma grande salada. Cada aluno, ao receber um tapete, deveria 

reconhecer a letra falando-a. Ao comando do professor os alunos, dentro de um tempo e 

maneira estipulados e passando por diversos obstáculos, deveriam chegar ao outro lado da 

quadra, encontrar sua letra e voltar ao lugar para encaixá-la em seu tapete. Como ampliação 

do conteúdo apresentado, no decorrer da atividade serão apresentadas duas letras aos alunos, 

para formação sílabas. 

Para que chegassem até a “Salada de Letras”, os alunos deveriam passar por diversos 

obstáculos como pontes, túneis, pedras e cordas em movimento, exigindo movimentação 

variada como: correr para frente, para trás, para o lado, saltar, girar, caminhar nas pontas dos 

pés e nos calcanhares, trabalho com motricidade fina ao pegar as letras e encaixá-las. 

Avaliação: A partir da atividade Salada de Letras, avaliamos a capacidade de 

diferenciação das letras a partir de um modelo (tapete pedagógico), além de conhecimento de 

sílabas. Na questão motora avaliamos os diferentes movimentos realizados pelos alunos como 

rolar, conhecimento de planos, saltos, tempo, espaço e velocidade. 

                                                 
5
 Tapete pedagógico: pequenos tapetes quadriculados com o centro em forma de letras, brinquedo feito com 

material flexível (EVA), que pode ser dividido em duas partes (parte de dentro e parte de fora).  
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Atividade 5 - Pega-pega das letras (4 aulas) 

 

Objetivos: A partir de atividade da cultura popular, enquadrada no grupo dos pega-

pega, estimular o reconhecimento das letras e palavras propondo relações com o meio (mundo 

dos animais), abstração e releitura de mundo (ao criar corporalmente os animais). Na análise 

motora, propor movimentação diversificada, relação entre tempo e espaço, mudança de 

direção e velocidade, força de membros, equilíbrio e relação com planos. 

Regras: Cada aluno recebeu um colete com uma letra e uma figura (por exemplo com 

a letra “G” e o desenho de um “gato”).  

A atividade se desenrolou como um duro ou mole
6
 convencional. Na atividade, para se 

aproximar de seu objetivo, os alunos eram chamados primeiro pela letra estampada no colete  

(G), depois pelo nome da figura no colete (gato). 

Na dinâmica da atividade, quando o aluno era pego deveria fazer uma estátua, 

primeiro representando a letra escrita em seu colete e logo após a intervenção dos professores 

fazendo uma estátua do animal correspondente à figura. Para ser salvo, algum colega deveria 

ler a letra que estava escrita no colete do colega pego, assimilar com a figura falando o que 

estava no desenho e imitar a estátua do colega endurecido. 

 No segundo momento da atividade, com troca dos coletes e seu conteúdo, a partir 

desse momento ao invés de letras, foram colocadas palavras escritas no colete (nomes de 

animais). Logo após a leitura, deveriam imitar corporalmente as formas e estruturas do animal 

em questão. 

                                                 
6
 Duro ou mole: Brincadeira da cultura popular, variação do pega-pega que contém a seguinte regra: o pegador 

(ou pegadores) deve correr atrás dos fugitivos tentando pegá-los; quando algum fugitivo for pego, deve ficar 

paralisado (duro), até que outro fugitivo o salve, encostar-lhe  deixando-o mole, voltando  a fugir do pegador. 
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Avaliação: A avaliação dessa atividade pautou-se na análise da capacidade dos alunos 

em reconhecerem letras e relacioná-las à figura do pegador. No segundo momento, avaliamos 

a competência em ler palavras, reconhecendo-as dentre outras, e lê-las para poderem salvar os 

colegas.    

Na questão motora avaliamos a força de membros inferiores e superiores, velocidade 

dos alunos para fugir do pegador, mudanças de direção para fugir e não trombar com os 

amigos, criatividade ao executar sua estátua, conhecimento corporal ao executar as estátuas 

dos amigos, além de compreensão e respeito às regras da brincadeira. 

 

Atividade 6 - Bocha das palavras (4 aulas) 

 

Objetivo: Associação entre letras e palavras, leitura de pequenas palavras, controle de 

força, direção, peso, tamanho e concentração. 

Regras: Com gizes, fizemos no chão uma cancha de bocha em espiral. Entre os 

espaços, escrevemos o alfabeto e logo adiante espalhamos diversas figuras com nomes e 

desenhos. Cada aluno rolava uma bola (foram colocadas bolas com tamanho e peso 

diversificados) em direção à cancha de bocha; ao parar da bola em uma letra, o aluno deveria 

correr até as fichas e encontrar as figuras e palavras com a letra que ele acertou.  

  Avaliação: Na atividade Bocha das Palavras, avaliamos a capacidade dos alunos em 

reconhecer, relacionar e ler pequenas palavras. Ao analisarmos as questões motoras, 

avaliamos a concentração, controle de força, elaboração de diferentes esquemas motores para 

jogar com as diferentes bolas. 

 

 

 

Atividade 7 - Atividade com Corda “Suco Gelado” (12 aulas) 
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Objetivo: Propor a apropriação de atividade da cultura popular, estimular associação 

das letras, sílabas, palavras e texto, treino de salto, estimulação de ritmo e equilíbrio.  

Regras: De acordo com a brincadeira original “suco gelado
7
”, quando o aluno pisa na 

corda, a letra corresponde seria o nome do namorado ou namorada. Em nossa atividade, no 

momento I, o aluno deveria relacionar a letra em que parou a brincadeira (ao pisar na corda), 

com uma pessoa na quadra cujo nome se iniciasse com tal letra, e esta pessoa se tornaria um 

pegador. 

 No momento II da brincadeira, após atividades realizadas em sala de aula, os alunos 

uniram o ler, cantar, calcular o tempo da corda e saltá-la em um processo de ressignificação 

da atividade. 

Avaliação: Avaliamos nesta atividade, saltos dos alunos (voo e aterrissagem), além de 

ritmo e noção de tempo e espaço. capacidade de leitura e escrita de palavras e texto e 

iniciação a separação de sílabas.  

 

Avaliação final do projeto (4 aulas) 

 

Objetivo: Avaliar o desempenho dos alunos em comparação aos dados apresentados 

no início do projeto. 

Regras: Aplicação das mesmas avaliações que foram feitas no início do projeto. Os 

alunos a partir de um ditado, escreveram as seguintes palavras e frase: rã, porco girafa, 

dinossauro e a rã pulou no rio. A avaliação motora a partir da brincadeira “O mestre pediu”, 

                                                 
7
 Suco Gelado, atividade da cultura popular que tem como objetivo pular a corda durante o maior tempo 

possível, a partir da letra da música: suco gelado, cabelo arrepiado, qual é a letra de seu namorado a,b,c ... 
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solicitando que os alunos de maneira livre executaram os seguintes movimento: andar para 

frente, andar para trás, andar para o lado, correr, rolar e pular com uma e duas pernas. 

Avaliação: Foi avaliado o desempenho dos alunos em relação aos apresentados no 

início do projeto, objetivando verificar seu desenvolvimento. 

As atividades acima fizeram parte de um conjunto de ferramentas para que os alunos 

pudessem chegar ao objetivo final que consiste em ler, escrever, desenvolver-se motoramente 

e criar novas atividades corporais de maneira autônoma. 

Apresentamos agora um quadro síntese, que objetiva oferecer um retrato da 

intervenção (como se caracteriza, a que se destina, como foi desenvolvida e como foi 

avaliada). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 
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APRENDER BRINCANDO: AS CONTRIBUIÇÕES DO PROJETO. 

Esse capítulo objetiva inicialmente descrever os dados obtidos durante o 

desenvolvimento do projeto Brincando com as Letras e as Palavras. Para tanto, inicia com a 

apresentação dos caminhos percorridos durante o projeto, em que, apresenta-se atividade por 

atividade, já que tinham objetivos específicos.  

A forma de apresentação constará de dezoito quadros, com o desempenho de cada 

aluno e desempenho geral da turma, seguido de quadro resumo com os desempenhos de seis 

alunos, propondo analisar o percurso perpassado. Ao final deste capítulo são apresentadas 

tendências gerais, aqui consideradas como contribuições do projeto para a aprendizagem dos 

alunos. 

 

3.1 Caminhos percorridos do projeto colaborativo entre Educação Física e 

Pedagogia  

 

 Apresentamos a seguir detalhes da intervenção em seu dia a dia, com relatos do 

desenvolvimento das atividades e suas peculiaridades, objetivando propiciar o mergulho do 

leitor ao cotidiano do projeto. 

    No início de nossas atividades, na primeira reunião de planejamento
8
, nós 

professores Leonardo Barros (professor investigador), Bianca Medeiros (professora regente) e 

Carla Ulasowic (professora de Educação Física da turma), estipulamos como meta que ao 

final do projeto em três meses e meio, os alunos teriam maior proximidade com as vogais, 

consoantes, silabas, palavras e pequenas frases, bem como teriam estimuladas as 

competências necessárias para atividades do dia-a-dia, adquiririam maturidade para participar, 

                                                 
8
 As reuniões contavam com a presença de pelo menos dois professores envolvidos no projeto, eram realizadas 

na sala dos professores ou na sala de Educação Física. Em duas reuniões tivemos a participação de um estagiário 

de Educação Física. 
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compreender e ressignificar atividades populares individuais e coletivas e contariam com o  

amadurecimento motor em saltar, correr, rolar, reconhecer planos, velocidade e controle de 

força. 

Na avaliação inicial, logo na primeira aula, no dia 03/08/10, fizemos uma roda de 

conversa para minha apresentação formal, como professor de Educação Física que iria aplicar 

algumas atividades para meus estudos. As aulas para desenvolvimento das atividades em sua 

maioria foram cedidas pela professora de Educação Física Carla Ulasowic. 

Nessa aula explicamos aos alunos o que é um projeto, como seriam suas aulas, o que 

esperávamos ao final do período de atividades, como deveria ser a postura dos alunos para o 

bom andamento do projeto e explicações sobre o funcionamento de um trabalho colaborativo. 

Para ilustrar o que esperávamos do projeto, ao final da aula, na sala de informática, 

passamos o clipe do programa infantil Vila Sésamo, “Que que está escrito?” interpretado pela 

Banda Pato Fú (http://www.youtube.com/watch?v=uATdO6wDR8w). Escolhemos tal clipe 

porque conta a história de um menino que começa a perceber o mundo de maneira diferente a 

partir do momento que começa a lê-lo. Ao final da apresentação, convidamos os alunos a 

também mudarem sua visão de mundo lendo-o de maneira divertida. 

Na sala de aula, dia 10/08/10, eu e a professora Bianca aplicamos a avaliação inicial 

de escrita com as seguintes palavras: dinossauro, girafa, porco, rã e a frase A rã pulou no rio. 

O seguimento foi indicado pela professora Divani Albuquerque Nunes, no curso de Formação 

de Professores Alfabetizadores (PROFA), promovido pelo SIEESP de São Paulo, curso na 

qual são abordados diversos métodos de ensino da leitura e escrita para professores 

alfabetizadores e afins. 

A partir dessa avaliação de escrita, identificamos em que fase da escrita a criança se 

encontrava: pré silábica, silábica sem valor, silábica com valor, silábica alfabética ou silábica 

ortográfica. 

http://www.youtube.com/watch?v=uATdO6wDR8w
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Na quadra, no dia 17/08/10, aplicamos a avaliação motora, intitulada “O Mestre 

Pediu”, na qual o professor é chamado de mestre e quando o “mestre” pede algo aos alunos, 

eles devem realizar o pedido da melhor maneira possível. Como o objetivo da atividade era 

avaliar a capacidade motora dos alunos em diferentes formas de movimentação, o “mestre” 

pediu que os alunos andassem para frente, para o lado, saltarem e saltitassem, pra que 

pudéssemos analisar as características motoras dos alunos. 

Com a avaliação inicial em mãos, no dia 18/08/10, reunimo-nos para estipular quais 

seriam as atividades que iniciariam o projeto. Em conversa com os professores, optamos por 

realizar a atividade “Estátua de Letras”, pois trabalha com a expressão corporal dos alunos, 

proporcionando-nos mais informações sobre o conhecimento motor e de letras pelos alunos.  

Em relação à atividade dois, estátua de letras, em sala de aula, no dia 17/08/10 a 

professora Bianca trabalhou com o significado e uso das letras. Para ilustrar o que ela falava e 

trabalhar com a preparação para as atividades em quadra, aplicamos o game ordem do 

alfabeto (http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=354), que estimulou os 

alunos a reconhecerem as letras e sua ordem. Após essa atividade, agora com minha presença 

na sala, fizemos a apresentação de como seria a atividade estátua de letras, conversamos sobre 

os diferentes planos (alto, médio e baixo), como podemos usar todo o nosso corpo para 

executar uma atividade e a importância do autoconhecimento.  

No dia 18/08/10, no início da atividade na quadra, os alunos ficaram tímidos ao 

executar as estátuas propostas, mas quando eu fiz a primeira estátua, as crianças ficaram mais 

seguras para executá-las.  

 

http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=354
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No segundo momento, com as placas mostradas pela professora 

Carla, pedimos que os alunos levassem em consideração a forma 

correta da letra, sua estrutura e o lado para onde a letra deve estar 

virada. Os alunos em sua maioria tiveram grande facilidade para 

executar a atividade. Em momento  em roda de conversa no intervalo da atividade, discutimos 

questões como o uso do corpo todo para materializar a letra e o espelhamento das letras.  

 

O momento mais interessante foi quando os alunos puderam fazer a relação entre a 

prática corporal e a escrita. Embasados por 

Freire (1994), o qual afirma que a criança 

aprende mentalmente o que faz fisicamente, 

proporcionamos que os alunos fossem 

protagonistas de seu conhecimento 

documentando, analisando e ressignificando 

o que escreveram e fizeram corporalmente. Nessa etapa da atividade, pedimos que os alunos 

fizessem uma determinada vogal ou consoante com o corpo. Logo depois, pedimos que as 

escrevessem em um papel. Neste momento, nós professores orientamos rapidamente os alunos 

em relação ao espelhamento, proporção de tamanho e observamos se haviam escrito a letra 

Letra “E” de 

fôrma  
maiúscula 

Letra “ p “cursiva  

minúscula 

Letra “T ”  

de fôrma  
maiúscula 

Letra  “v “ de 
forma minúscula 

 

Figura 2 – Foto das estátuas com o corpo 

Figura 3 - Avaliação contínua da atividade II 

Figura 1 - Placa com 

letras 
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solicitada, por fim, pedimos que os alunos refizessem a letra corporalmente levando em 

consideração as orientações dos professores. 

Ao propormos sílabas, os alunos que evidenciavam dificuldades conseguiram realizar 

a atividade com o auxílio dos colegas, atitude esta de ajuda que foi enaltecida na roda de 

conversa final.   

Após vivência em quadra, a Prof.ª Bianca revisou o conteúdo em sala de aula e 

solicitou que alunos escrevessem no papel, servindo como avaliação da atividade. 

Ao iniciarmos a atividade três, Amarelinha, no dia 24/08/10, em sala de aula a 

professora aplicou a atividade da apostila das páginas 37,38 e 39, intitulada “Já brincou de 

amarelinha?” 

A atividade era originalmente voltada à matemática, mas a professora Bianca criou 

ponte para apresentação da atividade de leitura e escrita. Inicialmente a professora verificou 

quais crianças já haviam brincado de amarelinha. Os alunos conversaram sobre o conceito de 

amarelinha, seu surgimento, como são as amarelinhas tradicionais e vivenciarem em sala de 

aula como é brincar de amarelinha com um modelo confeccionado em EVA.  

Nas duas aulas seguintes, no dia 25/08/10, desenvolvemos na quadra a primeira 

atividade de amarelinha. Na roda de conversa inicial, indagamos o que os alunos conheciam 

de amarelinha, mesmo sabendo que a professora já havia conversado em sala e percebemos 

como vem sendo importante deixar os alunos se expressassem.  

A Prof.ª Carla e eu desenhamos no chão seis modelos de amarelinha e em seu 

conteúdo escrevemos números, vogais, consoantes e sílabas. Como as amarelinhas tinham 

formatos diferentes, explicamos as diversas possibilidades de execução levando em 

consideração as variadas habilidades necessárias para brincar. Além de pular a amarelinha, os 

alunos deveriam “cantar” (ou seja, ler) o que estava escrito nos quadrados. 
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Nesse momento, analisamos separadamente cada aluno para verificar tanto o 

conhecimento motor como o reconhecimento dos conteúdos das amarelinhas.  

Ao final da aula, conversamos sobre o que os alunos sentiram na execução da 

atividade, quais as dificuldades encontradas, quais as facilidades e logo após explicamos  

como seria nossa próxima aula “a criação da Amarelinha dos Sonhos”.  

Na segunda etapa, na sala de aula no dia 31/08/10, nós professores Leonardo e Bianca 

propusemos que os alunos fizessem a amarelinha dos seus sonhos, com a forma que 

quisessem, lembrando que a única exigência era que dentro da amarelinha não existissem 

números, causando momento de grande euforia na sala, pois cada aluno pôde expressar suas 

vontades e seus conhecimentos.  

Para que os alunos não influenciassem uns aos outros, 

pedimos que cada um se concentrasse em sua atividade, pois 

esse momento serviu como nova avaliação dos conhecimentos 

dos alunos e possibilidade de análise dos gostos de cada um. 

 

No dia 14/09/10, na terceira etapa da atividade, os alunos colocaram em prática na 

quadra as amarelinhas. Usamos três aulas para formalizar, vivenciar, corrigir e compartilhar 

suas obras. Na primeira aula os alunos desenharam as amarelinhas no chão e discutimos sobre 

o tamanho ideal (relação entre corpo e brincadeira), sobre a caligrafia e as melhores cores a 

serem usadas. Para transpor as amarelinhas e adaptá-las ao chão da quadra, levamos quase 

Figura 5- Amarelinha dos 

sonhos 
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uma aula inteira; alguns alunos se preocuparam com a estética, reconstruindo seus mínimos 

detalhes, enquanto outros fizeram espécies de esboços, para poderem vivenciar, apagar os 

erros e refazê-las novamente.  

Após primeiro momento de criação, cada aluno brincou com a sua amarelinha e como 

o giz sempre apagava, os alunos puderam modificar o que taxavam de impossível de brincar e 

o que taxavam como muito fácil, criando novos significados a sua práxis.  

Nas duas últimas aulas os alunos 

refizeram as amarelinhas, corrigindo o que 

não dera certo na aula anterior, brincaram 

com a sua amarelinha e a dos amigos, sempre 

enfrentando novos desafios tanto motores 

quanto cognitivos devido aos diferentes 

formatos das amarelinhas desenhadas (coração, nuvens, formas geométricas, amarelinha com 

três quadrados alinhados necessitando o uso de dois pés e uma mão) e à composição das 

amarelinhas (com vogais, consoantes, sílabas e divisão de nomes). 

Neste ponto as diferenças motoras e de conhecimento de leitura e escrita se 

evidenciaram, pois os alunos que não tinham muito conhecimento referente a sílabas tiveram 

dificuldades para brincar com as amarelinhas silábicas ou com nomes divididos, ao passo que 

os alunos que possuíam maior conhecimento seja de leitura ou motor, desmotivaram-se 

rapidamente, pois as amarelinhas estavam muito fáceis.  

Essa atividade nos motivou a dar continuidade, pois pelas criações dos alunos 

pudemos saber que o interesse pelas atividades era evidente, então após avaliação da 

atividade, optamos por passar para a atividade quatro. 

Até esse momento do projeto havíamos estimulado o conhecimento corporal em sua 

expressão, lateralidade, transferência de peso, conhecimento de tempo e espaço, além de 

apropriação de letras a partir do game ordem das letras, passando pela apreensão corporal na 

Figura 6 – Vivência da amarelinha dos sonhos 
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atividade estátua de letras e ressignificação da atividade amarelinha dos sonhos, 

proporcionando a exteriorização do que os alunos já sabiam até o presente momento. 

Pensando então nas atividades estimuladas até aquele dado momento, iniciamos a 

brincadeira Salada de Letras, uma das atividades mais apreciadas pelos alunos, executada no 

dia 21/ 09/10, a qual obteve bons resultados por seu dinamismo e plástica (materiais).  

Foram divididos tapetes pedagógicos entre os alunos.Como o tapete se divide em duas 

partes, primeiramente lhes foi dada a parte de fora do tapete e do outro 

lado da quadra foram lançados as partes internas, formando uma grande 

salada. Cada aluno, ao receber um tapete, deveria reconhecer a letra 

estampada e, ao comando do professor, os alunos em um tempo e maneira 

diversificada, corriam até o outro lado da quadra para encontrar a sua letra 

e ao voltarem deveriam encaixá-la em seu tapete.  

Nesse período a professora regente concomitantemente apresentou aos alunos em sala 

de aula jogos relacionados às letras, como dominó de letras, jogo da memória, quebra cabeças 

e games para estimular o aprendizado dos alunos. 

Nessa atividade, estimulamos diferentes formas de movimentação, a partir de variados 

obstáculos como túnel, ponte (variando a passagem para frente, trás, lado, em quatro apoios), 

tatame (rolar e dar cambalhotas para frente e para trás) e corda, proporcionando aos alunos 

enriquecimento e refinamento do repertório motor e relação ao ritmo. No que tange à 

associação das letras e sílabas, não encontramos muitos problemas, nesta atividade os 

estímulos evidenciaram-se às atividades motoras na execução dos diferentes obstáculos para 

encontrar a(s) letra(s). 

 A motivação em ultrapassar os obstáculos e retornar ao lugar com “seu troféu”, sua 

letra recuperada, proporcionou uma atividade que também enfatizou o ensino das letras, 

enquanto aqueles que já possuíam conhecimentos prévios analisados pela amarelinha foram 

estimulados às sílabas e estímulos diferenciados na análise motora. 

Figura 7 - Encaixe da 

letra 
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 Após atividade em quadra, a professora Bianca, na sala de informática, em 

complemento à atividade realizada em quadra, apresentou aos alunos o game chamado “ligue 

as letras” (http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=233). No game, os alunos 

deveriam ligar as letras do alfabeto para formar uma imagem. 

Ao final desse percurso como avaliação 

contínua, a professora Bianca, em sala da aula, 

pediu que os alunos registrassem a atividade 

realizada, para tanto foi feito um ditado de 

vogais, consoantes e sílabas. A partir dessa 

avaliação, pudemos analisar os bons resultados em relação ao reconhecimento e escrita das 

consoantes apresentadas. 

No dia 28/09/10 não houve atividade do projeto na escola, então aproveitamos a data 

para realizar uma reunião de analise os caminhos percorridos por nós no projeto e planejar as 

próximas atividades que viriam. A partir das atividades realizadas e análise dos materiais 

recolhidos dos alunos decidimos experimentar e pela primeira vez no projeto introduzir 

pequenas palavras. 

Retomando as aulas do projeto, iniciamos a atividade “Pega-Pega das Palavras”. 

Como em nosso percurso já havíamos estimulado equilíbrio, lateralidade, conhecimento dos 

membros, força, velocidade, tempo e espaço e movimentação variada que cada aluno realizou 

no seu tempo, além do conhecimento das vogais, consoantes, sílabas, propusemos a realização 

de uma atividade que desse um passo adiante no conhecimento, tanto em questão corporal 

quanto cognitiva. 

 No dia 08/10/10 nas duas primeiras aulas em 

quadra fizemos a primeira vivência da atividade. Na roda 

de conversa inicial perguntamos quais alunos conheciam a 

atividade duro ou mole e como todos já a conhecem, nós a 

Figura 8 - Avaliação contínua, salada de letras. 

Figura 9 - Pega-pega das letras 

http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=233
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vivenciamos como aquecimento. 

 

Na parte principal da aula, cada aluno recebeu um colete com uma letra e uma figura 

(por exemplo com a letra “U” e o desenho de um urso ao lado). Analisamos o conteúdo dos 

coletes junto com os alunos e explicamos a dinâmica da brincadeira. Com regras similares a 

um duro ou mole, na atividade os alunos eram tratados pelo nome da letra estampada no 

colete (U), depois pelo nome da figura do colete (urso). 

Durante a atividade, quando o aluno era pego deveria fazer 

uma estátua, primeiro representando a letra escrita em seu colete e 

em outro momento fazer uma estátua do animal correspondente à 

letra e à figura. Para ser salvo, algum colega deveria ler em voz alta a 

letra que estava escrita no colete do colega pego, assimilar com a 

figura falando o que estava desenhado e imitar a estátua do colega 

endurecido. 

Após essa primeira fase da atividade 

apenas com letras, iniciamos a brincadeira com 

maior grau de dificuldade, agora com palavras 

(nomes de animais) escritos no colete, 

favorecendo, além da dinâmica corporal, a 

leitura de palavras. Para salvar uma estátua, o 

aluno primeiro deveria ler a palavra que estava 

escrita no colete e logo após imitar a estátua do amigo em um movimento chamado de 

“espelho”. 

 Já estimulados pela proposta estátua de letras, os alunos realizaram a atividade com 

maior desinibição e desenvoltura, transcorrendo tudo de maneira muito tranquila.   

Figura 10 - Estátua de 

dinossauro 

Figura 11 –Estátua de cachorro em movimento de 

espelho. 
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   Embasados pelo Caderno de Orientações Didáticas Ler e Escrever – Tecnologias na 

Educação (2007), pontuamos que o acesso a jogos eletrônicos, celulares e internet 

proporciona o contato com  diferentes expressões visuais, que estimulam a aprendizagem da 

leitura e de apropriação do  mundo, portanto, na sala de informática, após a vivência na 

quadra a professora regente trabalhou com novo jogo eletrônico. A atividade proposta aos 

alunos foi o game “Chuva de letras” 

(http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=232). O jogo consiste em um balde e 

muitas letras caindo do céu; para este jogo existem duas formas de se jogar: a primeira 

consiste em pegar uma letra estipulada pelo professor, a segunda maneira, mais avançada, 

consiste em pegar as letras correspondentes a uma figura que está no canto inferior direito da 

tela formando a palavra, por exemplo, um desenho de porco no canto da tela, ao lado um 

espaço para as letras da palavra e um tempo indicado para formá-la. 

Na aula subsequente à de Educação Física, no dia 20/10/10, como em outras 

brincadeiras, encerramos o ciclo das atividades com uma avaliação contínua , avaliação esta  

realizada como um ditado de palavras pertencentes ao grupo “mundo animal”.   

Em reunião com os professores envolvidos, analisamos o desenvolvimento dos alunos 

em relação à dificuldade motora crescente no decorrer das atividades, como por exemplo, na 

atividade Salada de Letras os alunos realizaram diversos movimentos levando em 

consideração o seu próprio tempo, ao passo que no pega-pega das palavras, existiu um 

estímulo externo, o pegador, exigindo novos esforços por parte dos alunos. Na análise de 

Figura 12 - Avaliação contínua da atividade pega-pega das palavras 

http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=232
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leitura e escrita, enfatizamos a leitura e reflexão de palavras, fazendo um paralelo com as 

primeiras atividades e verificamos um grande salto no desenvolvimento dos alunos. 

Nessa mesma reunião, a partir das avaliações contínuas, optamos por não retroceder 

nenhuma atividade, mas pelo contrário estimular ainda mais a leitura de palavras e a variação 

de estímulos motores. 

Com o objetivo de apropriação de atividades da cultura popular, além de controle de 

força, reconhecimento de diferentes esquemas motores, propusemos a atividade bocha das 

palavras. No dia 25/10/10, nós professores Leonardo e Bianca na sala de aula propusemos 

atividades com diferentes jogos de tabuleiro relacionados à leitura, junção de palavras e jogo 

da memória contendo figuras e palavras. 

 Na Educação Física no dia 26/10/10, agora com a professora Carla, colocamos em 

prática a atividade Bocha das Palavras. Antes de iniciarmos a atividade, na sala de vídeo, 

apresentamos filmes e fotos explicando o que é Bocha, onde é jogada e quais as principais 

habilidades motoras empregadas nesta atividade. Aproveitamos, ainda, para conversar sobre o 

que é força, como podemos calculá-la, como podemos calcular a força para que um objeto 

possa chegar aonde queremos, para após iniciarmos a atividade. 

 Para a realização da atividade foram montadas no chão, duas canchas de bocha em 

formato espiral e no meio destas canchas havia letras. Para jogarmos bocha, colocamos quatro 

bolas numeradas, com diferentes tamanhos e pesos. 

Figura 13 - Foto bocha das palavras 
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Ao iniciar a partida, o aluno jogava a bola e aguardava a mesma 

parar em alguma letra ou calculava a força e distância para a bola parar em 

uma letra. Quando a bola parava, por exemplo, na letra J, o aluno deveria 

em um tempo determinado encontrar uma figura/palavra que iniciasse com a 

letra em questão.      

 Como mencionado na introdução dessa atividade, estimulamos na questão motora (não 

só física como também cognitiva) controle de força, direção, reconhecimento e diferenciação 

de diferentes pesos e tamanhos, capacidade visual de profundidade e concentração, além de 

assimilação de letras à leitura de palavras.  

 O maior problema ocasionado na atividade Bocha das palavras foram as filas. Como 

os alunos estavam acostumados a participar das aulas de maneira ativa a todo momento, e 

agora “apenas esperavam” em uma fila, ficaram impacientes, problema abordado na 

penúltima reunião entre os professores. 

Até o determinado momento já havíamos estimulado o reconhecimento das vogais, sua 

forma de escrita e sua continuidade, da mesma maneira as consoantes, reconhecendo-as e 

diferenciando-as na Salada de Letras, tínhamos enfatizado o conhecimento corporal em 

diferentes formas relacionando-o à leitura de palavras no pega-pega das letras e palavras e 

estimulado a diferenciação de peso, relação entre tempo e espaço, controle de força na bocha 

das palavras.  

 A última atividade escolhida para o projeto, portanto, foi pensada como maior desafio 

de leitura e escrita para os alunos. Como os alunos (em sua maioria) já liam algumas palavras 

já haviam participado de várias atividades de estimulação, iniciamos a atividade, 

“Brincadeiras com Corda”.  

No início da aula, na roda de conversa com os alunos, conversamos sobre tudo o que 

havíamos passado até aquele momento, todos os desafios, aprendizados, tombos, risadas e as 

Figura 14 - 

Leitura de fichas 
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decepções. Após os alunos se expressarem, iniciamos a explicação da última brincadeira do 

projeto. Para isso, conversamos sobre o que são brincadeiras com corda, quais habilidades 

temos que adquirir para conseguir pular corda de maneira contínua e o porquê das cantigas 

incluídas na brincadeira. Após apresentação da atividade, lançamos um desafio aos alunos: 

falamos que aprendendo a ler e escrever, eles aprenderiam a pular corda utilizando qualquer 

música existente no mundo. Desafio lançado e aceito pelos alunos, como apropriação do 

esquema motor necessário para pular corda, fizemos diversas brincadeiras com corda, como 

cobrinha, onda, vai e vem, aumenta-aumenta e passar por baixo da corda em movimento. 

Para iniciarmos nosso processo, na sala de aula nos dias 05 e 08/11/10, a professora 

regente usou duas atividades. Na primeira, digitou letras de músicas populares e entregou uma 

folha para cada aluno, os alunos reconheceram letras e palavras, e à sua maneira cantaram-

nas; na segunda atividade escreveram a letra das músicas, memorizaram-nas e as refizeram no 

caderno.   

No dia 09/11/10, proporcionamos atividades em quadra. Partindo da premissa de que 

as atividades da cultura popular devem permanecer no acervo de vivências dos alunos, 

pulamos corda, inicialmente apropriamo-nos de duas canções, “um homem bateu em minha 

porta”
9
 (realizada como aquecimento) e principalmente da canção “suco gelado”

10
.  

De acordo com a segunda canção, quando o aluno está pulando e pisa na corda, a letra 

correspondente é o “nome do namorado ou namorada”. Nesse primeiro momento quando o 

                                                 
9
  Brincadeira de corda, originária da cultura popular, baseada na seguinte canção:  

 

Um homem bateu em minha porta 

E eu abri 

Senhoras e senhores: põe a mão no chão 

Senhoras e senhores: pule de um pé só 

Senhoras e senhores: dê uma rodadinha 

E vá pro olho da rua 

Ra, re, ri, ro, rua 

 
10

 Brincadeira de corda, originária da cultura popular, baseada na seguinte canção:  

 

Suco gelado 

Cabelo arrepiado 

Qual é a letra do seu namorado 

A,b,c,d,e...... 
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aluno pisasse na corda, deveria relacionar a letra em que parou com a primeira letra do nome 

de algum colega de sala e este amigo escolhido tornava-se o pegador (incluindo também 

conhecimentos da atividade pega-pega já executada). 

 Em sala de aula, na semana de 08 a 12/11/10, a professora Bianca discutiu com os 

alunos a separação das sílabas e o que são sílabas tônicas (nomeando-as inicialmente como a 

parte forte da palavra), utilizando o enfoque dado às canções populares de corda. Com isso 

cada aluno escreveu a letra da música suco gelado em uma folha e em atividade discutiram 

quais são as partes fortes da música, circulando em sua folha o momento exato em que 

deveriam pular a corda como por exemplo, suco gelado, cabelo arrepiado, qual é a letra de 

seu namorado a,b,c ... 

 No dia 16/11/10, com as folhas escritas pelos alunos em atividade em sala de aula e 

um cartaz escrito pela professora, treinamos a leitura da música, cantando-a, logo após 

conversamos sobre a importância da musica embutida nas atividades populares. 

Nessa atividade pudemos fazer relações importantes entre tempo e espaço, sinergia 

entre a capacidade de ler e realizar uma tarefa sabendo 

assim o momento exato de pular a corda. Enquanto um 

aluno pulava a corda, os outros batiam palmas para auxiliá-

lo a saber qual o momento exato para pular, 

proporcionando participação aos que aguardavam, 

resolvendo o problema ocorrido na atividade bocha das 

palavras.  

 

 

 

 

 

Figura 15 - Cartas suco gelado 

Figura 16 - Pulando corda 
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Em um último momento no dia 23/11/10, os alunos uniram todas as atividades 

supracitadas, agora divididos em quartetos e de maneira autônoma leram os cartazes com as 

letras das músicas e colocaram em prática todo conhecimento adquirido até o momento. 

 Como avaliação final do processo, refizemos as avaliações iniciais de escrita e motora, 

analisando o real desenvolvimento dos alunos. Na avaliação de escrita, refizemos a atividade 

inicial com as palavras e frase: rã, porco, girafa, dinossauro e a rã pulou no rio. Já na 

avaliação motora, contemplamos nova análise de equilíbrio, velocidade, força e mudança de 

direção, comparando-a com os dados iniciais. 

Por fim, em um dia dos “sonhos”, no qual em um único momento refizemos todas as 

brincadeiras vivenciadas analisando as mudanças ocorridas em todo processo.  

 A partir do projeto Brincando com as Letras e as Palavras, pudemos reafirmar a 

importância das práticas colaborativas no processo de educação de crianças. As disciplinas 

mantiveram suas identidades, ou melhor, reforçaram sua identidade de educar para a vida, 

respeitar o momento atual e criar possibilidades para que o aprender não seja apenas um 

conjunto anacrônico de conteúdo, mas um ato ativo e interativo.  

 Conforme análise, os alunos permaneceram ativos por todo o processo de aquisição e 

ressignificação do conhecimento, quebrando o paradigma de aluno passivo, sentado, 

impaciente e sem estímulo ao aprender a ler. 

 As atividades motoras obtiveram conotações importantes, pois não foram tratadas 

apenas por atividades recreativas, ou ocupação do tempo livre dos alunos, mas sim como 

fundamentais ao fazerem pontes sólidas entre o corpo, mente, alegria, significado e 

aprendizado.    
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 Por fim, ao longo do percurso do projeto, percebemo-nos como um grupo empenhado 

no desenvolvimento integral de seres humanos, não apenas preparando-os para o futuro, mas 

construindo de maneira integral o seu hoje.  

 

3.2 Análise do desempenho da turma  

 Apresentamos agora a análise do desempenho geral da turma propondo verificar o 

desenvolvimento dos alunos. Para isso, faremos uso de quadros de análise individuais dos 

alunos e explanação dos conceitos atribuídos. Por fim, apresentaremos quadro comparativo 

entre conceitos apresentados na avaliação inicial de escrita e motora e dados da avaliação 

final.  
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Quadro 2, Atividade 1, Avaliação Escrita 10/08/10  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alunos Dinossauro Girafa Porco Rã Frase Obs. 

A1 SV SV SV SV SV  

A2 SA SA SA SA SA  

A3 PS PS PS PS PS  

A4 SA SA SA SA SA  

A5 SV SV SV SV SV  

A6 PS PS PS PS PS  

A7 SSV SSV SSV SSV SSV  

A8 SV SV SV SV SV  

A9 SA SA SA SA SA  

A10 SV SV SV SV SV  

A11 SV SV SV SV SV  

A 12 SA SA SA SA SA  

A 13 SV SV SV SV SV  

A 14 SSV SSV SSV SSV SSV  

A 15 SV SV SV SV SV  

A 16 SV SV SV SV SV  

A 17 SSV SSV SSV SSV SSV  

A 18 SSV SSV SSV SSV SSV  

A 19 SSV SSV SSV SSV SSV  

Legenda 
 
 

PS  
Pré Silábico 

 
 
 

SSV  
Silábico sem Valor 

 
 
 

SV  
Silábico com Valor 

 
 
 

SA  
Silábico Alfabético 
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Atividade 1 - Grau de conhecimento da escrita dos alunos. 

 

 A partir da atividade avaliatória, proposta com as palavras rã, porco, girafa, dinossauro 

e a frase a rã pulou no rio, analisou-se o grau de conhecimento de escrita dos alunos.  

 De acordo com os dados obtidos e apresentados pelo quadro 2, analisou-se que quatro 

alunos apresentaram- se na fase da escrita silábico alfabético (SA), oito alunos com 

predominância da fase da escrita silábico com valor (SV), cinco alunos com predominância da 

fase da escrita silábico sem valor (SSV) e dois alunos com predominância da fase da escrita 

pré silábico (PS).    
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Quadro 3, Atividade 1.1, Avaliação Motora 10/08/10  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alunos Andar 

Frente 

Andar  

Trás  

Andar 

Lado  

Correr Rolar Pular 

2 pernas  

Pular 1 

perna 

Obs. 

A1 D D D D D D D  

A2 D D D D D D D  

A3 D D D D D D D  

A4 D D D D D D D  

A5 D D D D D D D  

A6 D D I D D D I  

A7 D D D D D D D  

A8 D D D D D D D  

A9 D D D D D D D  

A10 D D D D D D D  

A11 D D D D D D D  

A 12 D D D D D D D  

A 13 D D D D D D D  

A 14 D D D D D D D  

A 15 D D D D D D D  

A 16 D D D D D D D  

A 17 D D D D D D D  

A 18 D D D D D D D  

A 19 D I I D D D I  

Legenda 
 
 

PS  
Pré Silábico 

 
 
 

SSV  
Silábico sem Valor 

 
 
 

SV  
Silábico com Valor 

 
 
 

SA  
Silábico Alfabético 
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Atividade 1.1 - Análise de conhecimento motor como andar para frente, para trás, para o lado, 

correr, rolar, pular com uma e duas pernas. 

 

A partir da atividade “O Mestre Pediu”, analisaram-se as características motoras dos 

alunos.  

De acordo com o quadro 3, a partir dos estímulos dados pela atividade, constatou-se 

que na análise dos movimentos de andar para frente, correr, rolar e pular com as duas pernas, 

todos os alunos apresentaram conceito em desenvolvimento (D). Ao analisar-se o andar para 

trás, constatou-se dezoito alunos com o conceito em desenvolvimento (D) e apenas um aluno 

iniciante (I). Finalizando ao avaliar-se o andar para o lado e pular com uma perna, verificou-

se dezessete alunos com conceito em desenvolvimento (D) e dois alunos com o conceito 

iniciante (I).      

Nenhum aluno obteve o conceito avançado (A). No caso do aluno A6, que apresentou 

conceito iniciante (I) ao andar para o lado e saltar em uma perna e aos dados do aluno A19, o 

qual apresentou iniciante (I) ao andar para trás, para o lado e saltar em uma perna, em análise 

das atividades e dos resultados, constatou-se que os conceitos iniciantes (I) se deram pela falta 

de experiência corporal dos alunos. 
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Quadro 4, Atividade 2, Estátua de letras  18/08/10 
 

 Alunos  Envolvimento/ 

concentração   
Conhecimento 

corporal 

(estruturas 

corporal 

usadas na 

atividade 

Vogais  Consoantes  
 

Sílabas  
 

LA 
TO 
BA 

Obs. 

A1 A A A A A  

A2 A A A D D  

A3 A D A D D  

A4 A D A D D  

A5 A D A D D  

A6 A D D I D  

A7 A A A I D  

A8 A D A D A Alunos  A8 e A12Tiveram 

iniciativa de fazer as letras juntos . 

A9 A D A D D  

A10 A D A D D  

A11 A D A D A  

A 12 A D A D A Alunos  A8 e A12Tiveram 

iniciativa de fazer as letras juntos . 

A 13 A D A D D  

A 14 A D A I D  

A 15 A D A D D  

A 16 A I D I D Nas sílabas falava a combinação, 

mas na hora de realizar de maneira 

corporal teve dificuldade. 

A 17 A D A D D  

A 18 A D A D D  

A 19 A A A D D Dificuldade de fazer a atividade no 

inicio 

Legenda 
 
 
 
 
 
 

I 
Iniciante 

 
 

D  

Em 
Desenvolvimento 

 
 

A  

Avançado 
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Atividade 2 - Conhecimento corporal de membros, equilíbrio, força e expressão corporal. 

 

Na atividade Estátua de Letras, procurou-se avaliar o conhecimento de letras em 

tamanho, diferenciação de letras maiúsculas e minúsculas e direção (letra espelhada), 

conhecimento corporal dos alunos e sua forma de expressão, força de membros, equilíbrio, 

reconhecimento de planos alto, médio e baixo e reconhecimento de seu corpo como 

instrumento de comunicação. 

 Como ilustrado pelo quadro 4, todos os alunos apresentaram conceito avançado (A) ao 

avaliar-se a concentração e envolvimento na atividade, na avaliação do Conhecimento 

corporal (estrutura corporal usada na atividade, que caracteriza a estrutura corporal 

empregada na atividade), três alunos demonstraram-se avançados (A), quatorze alunos 

demonstraram-se em desenvolvimento (D) e apenas um demonstrou-se iniciante (I). 

 Em avaliação de reconhecimento de letras, especificamente vogais, contatou-se que 

dezessete alunos apresentaram conceito avançado (A) e dois apresentaram em 

desenvolvimento (D). Ao apresentar-lhes consoantes, apenas um aluno obteve o conceito 

avançado (A), quatorze em desenvolvimento (D) e quatro iniciantes (I).  

Finalizando a atividade, na apresentação das sílabas, a partir do trabalho em equipe, 

nenhum aluno apresentou-se iniciante (I), pois uns ajudaram os outros, sendo que quinze 

alunos demonstraram-se em desenvolvimento (D) e quatro avançados (A). 

Evidenciaram-se o aluno A1 que apresentou conhecimento avançado tanto na análise 

motora quanto de leitura e escrita e os alunos A8 e A12 que tiveram a iniciativa de criarem 

juntos as letras logo na primeira fase da atividade. 
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Quadro 5 Correção em sala 14/09/10  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aluno Escrita   Vogais  Consoantes  Sílabas  Obs. 

A1 A A A A  

A2 A A A D  

A3 D D D I  

A4 A A A D  

A5 D A A I  

A6 D D D D  

A7 D A A I  

A8 A A A D  

A9 A A A D  

A10 D A A D  

A11 D A D I  

A 12 A A A D  

A 13 A A A A  

A 14 D A D I  

A 15 D A A D  

A 16 D A A A  

A 17 D A D D  

A 18 D A D I  

A 19 D A D I  

Legenda 
 
 
 

I 
Iniciante 

 
 

D  

Em 
Desenvolvimento 

 
 

A  

Avançado 
 

 

 

Legenda 
 
 
 

I 
Iniciante 

 
 

D  

Em 
Desenvolvimento 

 
 

A  

Avançado 
 

 
 



72 

 

Na correção das folhas escritas na atividade em quadra, as quais serviram de avaliação 

de escrita, de acordo com o quadro 5, constatou-se maior dificuldade no reconhecimento das 

sílabas por parte dos alunos obtendo sete alunos iniciantes (I), nove em desenvolvimento (D) 

e três avançados (A). Na correção de vogais, apenas a dois a alunos foi atribuído o conceito 

em desenvolvimento (D) sendo que dezessete foram avançados (A). Finalizado a análise da 

atividade 2, ao avaliaram-se o conhecimento dos alunos referente a consoantes, doze alunos 

demonstraram-se avançados e sete em desenvolvimento (D).       

 Destacaram-se nessa atividade, os alunos A1 e A16, que obtiveram conceito avançado 

(A) em todos os quesitos de conhecimento de letras e consoantes. 
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Quadro 6 Atividade 2 Amarelinha(Etapa I) Vivência na sala de Aula  24/08/10 
 

Aluno Já brincou de 

amarelinha 

Sim ou Não 

Participou 

da 

primeira 

vivência 

Ajudou na 

organização 

da 

atividade 

Na execução da 

atividade 

Obs. 

A1 N S N I  

A2 S S S D  

A3 N S N I  

A4 N S N I  

A5 S S S D  

A6 S S N I  

A7 N S N I  

A8 N S N I  

A9 N S N I  

A10 N S N I  

A11 S S S D  

A 12 S S S D  

A 13 N S N I  

A 14 N S N I  

A 15 N S N I Sentiu muita dificuldade em 

brincar com a amarelinha. 

A 16 N S N I  

A 17 S S N D  

A 18 S S N D  

A 19 S S N D  

Legenda 
 
 

I 
Iniciante 

 
 

D  

Em 
Desenvolvimento 

 
 

A  

Avançado 
 
 
 

N: Não S: Sim 
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Atividade 3 - Lateralidade, força, reconhecimento de letras, palavras e sílabas. 

 

Na atividade Amarelinha dos sonhos, dividida em três etapas avaliaram-se o 

reconhecimento de direita e esquerda, salto e amortecimento, relação entre tempo e espaço, 

transferência de peso, conhecimento espacial, controle de força e direção ao lançar a pedra da 

amarelinha, análise de leitura e escrita, além de proporcionar apropriação de atividade da 

cultura popular e possibilidade de criação e ressignificação de atividades pelos alunos. 

 Na primeira avaliação, apresentada no quadro 6, observou-se que de dezenove alunos, 

onze nunca haviam vivenciado a atividade. Todos os alunos participaram da primeira vivência 

da amarelinha, mas apenas quatro alunos auxiliaram na organização da primeira atividade. 

Ao executarem a atividade evidenciou-se a falta de experiência motora dos alunos, 

sete alunos demonstraram-se em desenvolvimento (D), em sua maioria os alunos que já 

haviam vivenciado a atividade e doze demonstraram-se iniciantes (I), justamente os alunos 

que nunca haviam brincado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda 
 
 
 

I 
Iniciante 

 
 

D  

Em 
Desenvolvimento 

 
 

A  

Avançado 
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Quadro 7, Atividade 2 (Etapa I) Vivência de amarelinha na quadra 25/08/10  
 

 Aluno Saltar 

com 2 

pernas 

Saltar 

somente 

com 1 

perna 

Saltar 

com 1 

e 2 

perna

s 

Fluência 

na 

execução   

Reconhecer as 

variações 

(vogais) 

Reconhecer 

as variações     

(consoantes)  

Reconhecer 

as variações     

(sílabas)  

Obs. 

A1 A I D D A A A  

A2 A A A D A A A  

A3 A I I I A A I Aula 1 muita dificuldade 

movimento preso e 

sensinergia acentuada  

A4 D D D A A A A  

A5 A A D A A A I  

A6 D D D A A A A  

A7 A A D D A A I  

A8 D D D I A A A  

A9 A A A D A A A  

A10 A D D D A A I  

A11 A D D D A A D  

A 12 D I I I D D D  

A 13 A D A D A A A  

A 14 D I I I A A I Confuso ao se tratar de 

lateralidade 

A 15 A D D D A A A  

A 16 D D D D A A I  

A 17 D I I I A A I Dificuldade de 

sustentação em 1 pé, 

talvez pelo peso corporal 

A 18 D D D I A D I Chamou a letra F de Z 

A 19 D I D I A A I  

 
Legenda 

 
 
 
 
 

I 
Iniciante 

 
 

D  

Em 
Desenvolvimento 

 
 

A  

Avançado 
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Na vivência em quadra com diferentes amarelinhas, de acordo com ilustração do 

quadro 7, avaliou-se com maior propriedade o momento motor de cada aluno. Analisou-se o 

saltar com uma e duas pernas, relacionado equilíbrio do aluno, alternância entre uma e duas 

pernas, analisando a capacidade de transferência de peso corporal e a união das habilidades 

citadas e observando a competência de pular amarelinha, avaliando a fluência na execução 

além de conhecimento de vogais, consoantes e sílabas. 

Ao analisar-se a questão motora, verificou-se que no movimento de saltar com duas 

pernas dez alunos demonstraram-se avançados (A) e nove demonstraram-se em 

desenvolvimento (D). 

Especificamente ao analisar-se o saltar com uma perna, avaliou-se quatro alunos 

avançados (A), nove em desenvolvimento (D) e seis iniciantes (I). Em relação a alternância 

entre uma e duas pernas os resultados foram muito parecidos; três alunos demonstraram-se 

avançados (A), doze em desenvolvimento (D) e apenas três iniciantes, sendo nesse caso, com 

exceção de um aluno, os mesmos alunos que obtiveram o conceito iniciante ao saltar com 

uma perna, constatando-se forte influência entre a transferência de peso e equilíbrio. 

No quesito fluência na execução da atividade, na qual a união dos movimentos 

supracitados é fundamental, a maioria dos alunos que apresentaram dificuldades motoras 

isoladas ao brincar encontraram maiores obstáculos; sendo assim, três alunos apresentaram 

conceito Avançado (A), nove em desenvolvimento (D) e sete iniciantes (I).    

 Na analise de conhecimento de vogais apenas um aluno apresentou-se em 

desenvolvimento (D), os demais, dezoito demonstraram-se avançados (A). Ao analisar o 

conhecimento das consoantes, observou-se apenas dois alunos em desenvolvimento (D), e 

dezessete demonstraram-se avançados (A). 

 As dificuldades apareceram novamente no reconhecimento de sílabas, onde nove 

alunos demonstraram-se iniciantes (I), dois em desenvolvimento (D) e oito avançados (A). 

 
Legenda 

 
 
 
 
 

I 
Iniciante 

 
 

D  

Em 
Desenvolvimento 

 
 

A  

Avançado 
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 Ao final da etapa dois da atividade amarelinha, constatou-se que a maior dificuldade 

apresentada pelos alunos de modo geral, foi a questão motora; a questão de leitura e escrita 

manteve os índices similares desde o início do projeto. 
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Quadro 8, Atividade 2 (Etapa II) Análise da professora na estrutura das amarelinhas31/08/10   

Aluno Criou a amarelinha 

baseada em Vogais, 

Consoantes ou 

Sílabas 
Palavras 

Ocupou 

o espaço 

da folha 

Qualidad

e da letra 
Escreveu de maneira  
COrreta Espelhada 
DEsproporcional 

Errada 
 

Obs. 

A1 S S A CO  

A2 S N A CO  

A3 C e S S D CO  

A4 C e V N A CO  

A5 S S A CO  

A6 S S D CO  

A7 V e C N D DE  

A8 V e C N D CO  

A9 S N D CO  

A10 V e C N D CO  

A11 V e C S D CO  

A 12 V e C N D CO  

A 13 P N D CO  

A 14 V e C N A CO  

A 15 V e C N A CO  

A 16 V e S S A CO  

A 17 S N D CO  

A 18 V  e C N I DE  

A 19 V e C S D CO  

Legenda   
 

Vogais, Consoantes ou Sílabas Palavras 
 

Sim ou Não 
 

COrreta ESpelhada Desproporcional Errada  
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Na preparação para a terceira etapa da atividade amarelinha, avaliaram-se o 

conhecimento e o emprego de vogais, consoantes e sílabas, partindo agora dos alunos, o 

reconhecimento de espaço (utilizando a folha), e a qualidade das letras utilizadas. 

Como apresentado pelo quadro 8, ao analisar-se a criação da amarelinha, seis alunos, 

na estrutura da amarelinha, utilizaram prioritariamente sílabas (S), um aluno mesclou sílabas 

(S) e consoantes (C), um aluno mesclou vogais (V) e sílabas (S) e onze alternaram entre 

vogais (V) e consoantes (C). 

Avaliou-se que sete alunos ocuparam significativamente o espaço da folha para 

ilustrar suas amarelinhas, e doze preencheram pouco da folha. 

Na avaliação da qualidade da letra escrita nas amarelinhas, a caligrafia apresentou-se 

avançada (A) em sete alunos, em desenvolvimento (D) em onze alunos e iniciante (I) em 

apenas um. 

Finalizando a análise da estrutura das amarelinha, avaliou-se a forma de escrita dos 

alunos divididas em correta (CO), espelhada (ES) , desproporcional (DE), errada (E), onde 

dezessete alunos apresentar 

am conceito Correta (CO) e dois alunos apresentaram conceito  Desproporcional (DE). 
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Quadro 9, Atividade 2 (Etapa III) Materialização da Amarelinha dos sonhos na quadra 14/09/11  
 

Alunos Criatividade 

da 

amarelinha 

Desenhou 

de maneira 

proporcional 

na quadra 

Dificuldade motora  

(necessidade de 

emprego de diferentes 

Esquemas motores 

Como 

vivenciou sua 

amarelinha 

Como 

vivenciou a 

amarelinha 

do amigo   

Obs. 

A1 A A D A A Dividiu o próprio nome 

na amarelinha 

A2 A A D D D  

A3 A A A A A  

A4 A A A A A  

A5 A D D D D  

A6 A D D D D  

A7 D A A A A  

A8 A A D A D  

A9 A A A A A  

A10 A D D D D  

A11 A A D D D  

A 12 A A D D D  

A 13 A A D A D  

A 14 A I D D D Dividiu o nome dos 

amigos na amarelinha 

A 15 A A D D D  

A 16 A I D D D Escreveu seu nome nos 

quadrados, em alguns 

momentos dividindo-o 

A 17 D I D D D  

A 18 A D D D D  

A 19 A D A D D  

 
Legenda 

 
 
 
 

I 
Iniciante 

 
 

D  

Em 
Desenvolvimento 

 
 

A  

Avançado 
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Na ultima etapa da atividade amarelinha as mudanças apareceram de forma 

considerável. De acordo com o quadro 9, ao se avaliar a criatividade das amarelinhas 

apresentadas, ou seja, apresentação de amarelinhas diferenciadas das que já haviam 

vivenciados, dezessete alunos obtiveram conceito avançado (A) e dois alunos em 

desenvolvimento (D). Na analise entre proporção da amarelinha em relação ao corpo do 

aluno, onze alunos apresentaram-se avançados (A), cinco alunos em desenvolvimento (D) e 

apenas três iniciantes (I). 

A análise da dificuldade motora exigida na atividade, que é a necessidade de emprego 

de diferentes esquemas motores para executar a atividade apresentou-se com cinco alunos que 

investiram em amarelinhas com dificuldades elevadas, recebendo o conceito avançado (A) e 

quatorze alunos receberam o conceito em desenvolvimento (D). 

Ao fim da análise da última etapa da atividade amarelinha, analisou-se como os alunos 

vivenciaram suas amarelinhas e a amarelinha dos amigos. No primeiro quesito, que verificou 

a capacidade de colocar em prática aquilo que o aluno propôs no papel, sete alunos obtiveram 

conceito avançado (A) e doze o conceito em desenvolvimento (D). Ao avaliar-se como os 

alunos vivenciaram a amarelinha dos amigos, cinco alunos apresentaram-se avançados (A) e 

doze em desenvolvimento (D). 

 De acordo com análises realizadas durante a atividade 3 amarelinha, no decorrer das 

atividades o conhecimento corporal dos alunos evoluiu consideravelmente, uma vez que no 

inicio da atividade doze alunos apresentaram conceito iniciante (I) quando analisada a 

dificuldade na execução da amarelinha, ao final da atividade 3 Amarelinha, nenhum aluno 

apresentou o conceito iniciante (I). 
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Quadro 10, Atividade 4 Salada de Letras 21/09/10  
 

 
Aluno Conhecime

nto corporal 

Rolar 

Conhecimento 

corporal (ao 

passar pelo 

túnel 

Capacida

de de 

saltar 
 

Noção de 

tempo e 

espaço 

(com a 

corda 

Velocidad

e ao 

realizar a 

atividade 

Reconheci 
Consoante

s 

Reconheci

mento das 
Sílabas 

Obs. 

A1 A A A D D A D  

A2 A A A D D A D  

A3 A A A D A A D  

A4 A A A D D A D  

A5 A A A D D A D  

A6 A A A D I A D Dificuldade em 
reconhecer a letra S. 

A7 A A A D A A A  

A8 A A A D I A D Por estar acima do 
peso tem dif. de 

realizar a atividade 

A9 A A A D D A D  

A10 A A A D D A D  

A11 A A A D D A D  

A 12 A A A D D A D  

A 13 A A A D D A D  

A 14 A A A D D A D  

A 15 A A A D I A A  

A 16 A A A D A A D  

A 17 A A A D D A D  

A 18 A A A D D A D  

A 19 A A A D I A D  

Legenda   
 

I Iniciante D  Em Desenvolvimento A  Avançado  
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Atividade 4 - Correr, saltar, rolar, reconhecer letras e sílabas 

 

 Na atividade Salada de letras estimularam-se diferentes movimentos como correr em 

diferentes direções, saltar diferentes obstáculos, equilíbrio ao passar por ponte, conhecimento 

corporal ao executar rolamento e reconhecimento e diferenciação de letras e sílabas, 

apresentados no quadro 10. 

Ao analisar-se o conhecimento corporal de rolar, conhecimento de planos ao passar 

pelo túnel, e capacidade de saltar, todos os alunos demonstraram-se avançados (A), conceitos 

que se atribuiu pela execução espontânea dos alunos. Com o uso da corda, ao estimular a 

relação entre tempo e espaço quando os alunos deveriam passar por baixo de uma corda em 

movimento, o conceito atribuído a todos os alunos foi em desenvolvimento (D). Finalizando a 

análise motora, observou-se a velocidade para realizar a atividade, sendo que três alunos 

demonstraram-se avançados (A), doze alunos demonstraram-se em desenvolvimento (D) e 

quatro alunos demonstraram-se iniciantes (I). 

De acordo com análises, percebeu-se que os alunos A6, A15 e A19 apresentaram o 

conceito iniciante (I) por medo de realizar os movimentos e o aluno A6 e por estar acima do 

peso.    

    Ao avaliar os quesitos referentes à leitura, ao analisar-se o conhecimento das 

consoantes, todos os alunos demonstraram-se avançados (A). Finalizando, ao analisar-se o 

conhecimento das silabas, dois alunos demonstraram-se avançados (A) e dezessete em 

desenvolvimento (D). 

 O desenvolvimento motor e de escrita foram aparentes, principalmente a capacidade 

de identificação de consoantes, na qual os conceitos passaram de um aluno com conceito 

avançado (A) Atividade 2: Conhecimento corporal de membros, equilíbrio, força e expressão 
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corporal, para dezenove avançados na atividade 4: Correr, saltar, rolar, reconhecer letras e 

sílabas 
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Quadro 11, Atividade 5 Pega-pega da palavras 08 e 19/10/10  

Aluno Participação na 

atividade de 

corrida 

Noção corporal 

para imitar a 

primeira letra da 

palavra 

Noção 

corporal para 

imitar as 

características 

do animal 

Leitura de 

letras que 

compõe  a 

palavra 

Leitura das 

palavras 
 

Obs. 

A1 A A A A A  

A2 A A A A A  

A3 A A A A D Com estímulos leu pequenas palavras, quando 

chegou em sala a professora estimulou novamente 

a leitura. 

A4 A A A A A  

A5 A A A A A  

A6 A A A A D Com estímulos leu pequenas palavras, quando 

chegou em sala a professora estimulou novamente 

a leitura. 

A7 A A D A A  

A8 A A A A A  

A9 A A A A A  

A10 A A A A A  

A11 A A A A A  

A 12 A A A A A  

A 13 A A A A A  

A 14 A A A A A  

A 15 A A D A A  

A 16 A A A A A  

A 17 A D D A A  

A 18 D A A A D Com estímulos leu pequenas palavras, quando 

chegou em sala a professora estimulou novamente 

a leitura. 

A 19 A A A A A  
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Atividade 5 - Velocidade, força, mudança de direção, conhecimento e expressão corporal e 

conhecimento de letras e palavras. 

 

 Atividade dinâmica com movimentação variada, o Pega-Pega das Palavras apresentou 

mudanças importantes no desenvolvimento motor e de leitura e escrita dos alunos.  

Como apresentado pelo quadro 11, na avaliação motora constatou-se desenvolvimento 

importante na turma de alunos, já que os alunos em sua maioria demonstraram-se avançados. 

Especificamente ao avaliar-se a participação na atividade de corrida e noção corporal 

para imitar a primeira letra da palavra, dezoito alunos receberam o conceito avançado (A) e 

um o conceito em desenvolvimento (D). 

Quando avaliou-se a noção corporal para imitar as características do animal, dezessete 

alunos demonstraram-se avançado (A) e apenas dois em desenvolvimento (D).  

Seguindo as características da atividade 4, quando notou-se o reconhecimento e leitura 

de letras, todos os alunos receberam o conceito avançado (A). Finalizando a análise da 

atividade, constatou-se com grande surpresa e alegria o bom desempenho dos alunos na 

leitura de palavras relacionadas ao grupo mundo animal, na qual dezesseis alunos 

demonstraram-se avançados (A) e três em desenvolvimento (D).    

Os alunos A6, A15 E A19, que demonstraram dificuldades ao realizar a atividade 

anterior (atividade 4), apresentaram desenvoltura elevada na participação da atividade 5. 
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Quadro 12, Ditado em sala Pega-pega das palavras (avaliação escrita) 20/10/10  
  
 

 

 

 

 

 

 

Aluno Vaca  Pato  Urso Cachorro Jacaré Macaco  Dinossauro  Hipopótamo  Obs. 

A1 SA SA SA SV SA SA SA SA  

A2 SA SA SA SA SA SA SA SA  

A3 SV SA SV SSV SV SSV SSV SSV Maior dificuldade nas 

polissílabas 

A4 SA SA SA SA SA SA SA SA  

A5 SA SA SA SA SA SA SA SA Maior dificuldade com 

sílabas compostas 

A6 SA SA SV SV SV SV SSV SV Maior dificuldade com 

sílabas compostas 

A7 SA SA SV SA SA SA SV SV  

A8 SA SA SA SA SA SA SA SA  

A9 SA SA SA SA SA SA SA SA  

A10 SA SA SA SA SA SA SA SA  

A11 SA SA SA SA SA SA SA SA  

A 12 SA SA SA SA SA SA SA SA  

A 13 SA SA SA SA SA SA SA SA  

A 14 SA SA SA SA SA SA SA SV  

A 15 SA SA SA SA SA SA SA SA  

A 16 SA SA SA SA SA SA SA SA  

A 17 SA SA SA SV SA SV SV SV  

A 18 SV SV SV SSV SV SV SSV SSV  

A 19 SA SA SV SV SV AS SSV SSV  

Legenda 
 
 

PS  
Pré Silábico 

 
 
 

SSV  
Silábico sem Valor 

 
 
 

SV  
Silábico com Valor 

 
 
 

SA  
Silábico Alfabético 
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Após avaliação contínua de escrita, apresentada pelo quadro 12, constatou-se que não 

havia mais nenhum aluno pré-silábico (PS) ou silábico sem valor (SSV) e a quantidade de 

alunos silábicos alfabéticos (SA) havia passado de quatro, na atividade 1 para quinze na 

atividade 5.  Nessa avaliação, apresentaram-se quatro alunos silábicos com valor (SV) e como 

citado, quinze alunos silábico alfabético (SA).    

 Na atividade 5 o conhecimento corporal dos alunos apresentou grandes melhoras, 

sendo que na atividade 2, ao avaliar-se o conhecimento corporal para realizar a estátua das 

letras, quatro alunos apresentaram o conceito avançado (A) enquanto nesta atividade o 

número de alunos avançados (A), passou para dezoito. 
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Quadro 13, Atividade 6 Bocha das palavras 26/10/10 
  

Aluno Já conhecia 

a atividade 
Controle de 

força 
Relação entre as 

diferentes bolas 

(esquema motor 

referente a peso 

e tamanho) 

Reconhecimento 

tempo e espaço 
Reconhecimento 

e leitura das  

palavras 

Reconhecimento 

e separação de 

sílabas 

Obs. 

A1 N A A D A A  

A2 N A A A A A  

A3 N D A A D A  

A4 N A A D D A  

A5 N D A D D A  

A6 N D A D D A  

A7 N A A A A A  

A8 N D A D A A  

A9 N D A D D A  

A10 N D A D A A  

A11 N D A D A A  

A 12 N D A D A A  

A 13 N D A D A A  

A 14 N A A D D A  

A 15 N D A I A A  

A 16 N A A A A A  

A 17 N D A D A A  

A 18 N D A D I D  

A 19 N D A I A A  

Legenda   
N: Não S: Sim 

 
I Iniciante D Em Desenvolvimento A Avançado  
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Atividade 6 - Controle de força, criação de esquemas motores, tempo e espaço, velocidade e 

relação entre letras e palavras. 

 

 A atividade bocha das palavras foi nova a todos os alunos e valorizou a associação 

entre letras e palavras, leitura de pequenas palavras, conhecimento corporal, cálculo e controle 

de força, peso e tamanho, direção, concentração e análise de tempo e o espaço para executar a 

brincadeira. 

De acordo com o que foi supracitado, analisando o quadro 13, nenhum aluno já havia 

vivenciado a atividade, antes sendo identificados dezenove alunos com não (N).  

Ao avaliar-se o conhecimento de leitura de palavras analisou-se apenas um aluno 

iniciante (I), sendo que seis alunos demonstraram-se em desenvolvimento (D) e doze 

avançados (A).       

 Partindo para a análise motora específica, no controle de força para alcançar um 

objetivo, inicialmente proporcionou-se a execução da atividade com uma única bola, e nesse 

momento a partir de um esquema motor, constatou-se que treze alunos demonstraram-se em 

desenvolvimento (D) e seis alunos avançados (A). 

No segundo momento da atividade, diferentemente da atividade 4, a amarelinha dos 

sonhos, na qual os alunos deveriam calcular a força empregada para lançar a pedra em 

determinada casa, na atividade bocha das palavras foram estimulados diferentes esquemas 

motores, pois foram colocadas diferentes bolas, com tamanhos e pesos diferenciados 

proporcionando análises diferenciadas de atuações. 

Sendo assim observou-se que em relação entre às diferentes bolas (esquema motor 

referente a peso e tamanho), momento no qual os alunos deveriam possuir esquemas motores 

diferenciados para lançar as bolas (nesse momento não foi analisada a direção ou se o aluno 

acertou o alvo pretendido), verificou-se que todos os alunos interagiram bem. Sendo assim, 
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dezenove alunos demonstraram-se avançados (A). Finalizando, ao atentar-se para a relação 

entre tempo e espaço no momento II (com diferentes bolas em jogo), verificaram-se quatro 

alunos avançados (A), treze alunos em desenvolvimento (D) e dois alunos Iniciantes (I).  

 No quesito controle de força, apresentaram-se com maiores dificuldades, 

principalmente no início da atividade, os alunos A6, A15 e A19. Após explicação e auxílio 

direcionado aos alunos com dificuldades, os mesmos conseguiram executar nos seus limites, 

mas de maneira mais adequada, conquistando melhores resultados. 

 Em avaliação de leitura e escrita demonstrou-se acentuado o desenvolvimento dos 

alunos A7 e A14, em comparação ao desempenho apresentado na primeira atividade, na qual 

ambos apresentaram-se pré-silábicos (PS), na atual atividade os conceitos atribuídos aos 

alunos na análise de leitura foi avançado (A).   
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Quadro 14, Atividade 7 Atividade com corda 09/11/10, 16/11/10 e 23/11/10 
  

Aluno Já conhecia 

a atividade 
Capacidade 

de Saltar    
Reconhecimento 

de tempo e 

espaço 

momento I 

Reconhecimento 

tempo e espaço 

momento II 

Reconhecime

nto de leitura 

das  palavras 

e texto 

Reconhecimento 

e separação de 

sílabas 

Obs. 

A1 S A I D A A  

A2 S A A A A A  

A3 S D D A D D  

A4 S A I D D D  

A5 S D I D D D  

A6 S I I D D D  

A7 S A D A A A  

A8 S A D D A A  

A9 S D I D D A  

A10 S D D D A A  

A11 S D I D A A  

A 12 S D I D A A  

A 13 S D I D A A  

A 14 S D I D D D  

A 15 S I I I A A  

A 16 S A D A A A  

A 17 S D I D A A  

A 18 S D I D I D  

A 19 S I I I A A  

Legenda   
N: Não S: Sim 

 
I Iniciante D  Em Desenvolvimento A  Avançado  
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Atividade 7 - Salto, ritmo, leitura e escrita de texto. 

 

 A ultima atividade do projeto, a atividade com corda, foi considerada como a mais 

complexa de todo o projeto, pois necessitou de conhecimentos específicos e bem elaborados 

para sua realização. Avaliaram-se impulso e aterrissagem no salto, reconhecimento de tempo, 

espaço e ritmo relacionando à corda em movimento, equilíbrio, além de associação entre 

letras, sílabas, palavras e leitura e escrita de texto. 

De acordo como citado no quadro 14, ao contrário da atividade anterior, todos os 

alunos conheciam a atividade, sendo assim dezenove alunos responderam sim (S).  

Como já citado, por ser a atividade mais complexa do projeto, porque dependia de 

movimentos sincronizados para sua realização no momento I, com a análise entre tempo da 

corda e espaço, treze alunos tiveram dificuldade ao saltar e realizar a atividade recebendo o 

conceito iniciante (I), cinco alunos em desenvolvimento (D) e apenas um avançado (A). Após 

estímulos motores diversos, com treino a partir de diferentes formas de saltar corda como 

cobrinha, onda, atividades em sala de aula, como leitura e escrita de canções populares,  esse 

número passou para apenas dois alunos iniciantes (I), treze em desenvolvimento (D) e quatro 

avançados (A).  

Ao avaliar-se o conceito de leitura de palavras, identificou-se um aluno iniciante (I), 

seis alunos em desenvolvimento (D) e doze alunos avançados (A). Finalizando a atividade, 

em relação à capacidade de reconhecimento de palavras e separação de sílabas, fundamental 

para reconhecer o tempo forte da música para assim saltar, verificou-se que dezoito alunos 

apresentaram-se avançados (A) e um em desenvolvimento (D).  

Os alunos A15 e A19, que em comparação com análise inicial desenvolveram-se em 

ampla escala, ainda possuíam análise motora de desenvolvimento iniciante, mas na avaliação 

docente, esse termo foi considerado como favorável mesmo assim.  
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Em relação ao conhecimento de leitura e escrita, o aluno A19 apresentou grande 

desenvolvimento, pois iniciou o projeto com o conceito silábico sem valor (SSV) e finalizou o 

projeto com o conceito silábico alfabético (SA). 
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Quadro 15, Avaliação Motora Final 24/11/10 
 

 

 

 

 
Alunos Andar 

Frente 

Andar  

Trás  

Andar 

Lado  

Correr Rolar Pular 

2 pernas  

Pular 1 

perna 

Obs. 

A1 A A A A A A A  

A2 A A A A A A A  

A3 A A A A A A A  

A4 A A A A A A A  

A5 A A A A A A A  

A6 A A A A A A D   

A7 A A A A A A A  

A8 A A A A A A A  

A9 A A A A A A A  

A10 A A A A A A A  

A11 A A A A A A A  

A 12 A A A A A A A  

A 13 A A A A A A A  

A 14 A A A A A A A  

A 15 A A A A A A A  

A 16 A A A A A A A  

A 17 A A A A A A A  

A 18 A A A A A A A  

A 19 A A A A A A D  

Legenda 
 
 

I 
Iniciante 

 
 

D  

 
Em 

Desenvolvimento 
 
 
 

A  

Avançado 
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Como apresentado no quadro 15, na avaliação motora final, na qual foram realizadas 

novamente as atividades do início do projeto, identificou-se grande mudança no 

desenvolvimento dos alunos, no qual dezessete alunos apresentaram conceito avançado (A) 

em todos os itens avaliados e dois alunos apresentaram conceito em desenvolvimento (D) 

apenas no quesito pular com uma perna, no qual o restante dos quesitos também apresentaram 

conceito avançado (A). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 

 

Quadro 16 , Atividade 1, Avaliação Escrita 10/08/10  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alunos Dinossauro Girafa Porco Rã Frase Obs. 

A1 SA SA SA SA SA  

A2 SA SA SA SA SA  

A3 SV SA SV SA SV  

A4 SA SA SA SA SA  

A5 SA SA SA SA SA  

A6 SA SA SA SA SA  

A7 SA SA SA SA SA  

A8 SA SA SA SA SA  

A9 SA SA SA SA SA  

A10 SA SA SA SA SA  

A11 SA SA SA SA SA  

A 12 SA SA SA SA SA  

A 13 SA SA SA SA SA  

A 14 SA SA SA SV SA  

A 15 SA SA SA SA SA  

A 16 SV SA SA SA SA  

A 17 SA SA SA SA SA  

A 18 SA SV SV SV SV  

A 19 SA SA SA SA SA  

Legenda 
 
 

PS  
Pré Silábico 

 
 
 

SSV  
Silábico sem Valor 

 
 
 

SV  
Silábico com Valor 

 
 
 

SA  
Silábico Alfabético 
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A avaliação final de leitura e escrita, conforme apresentado no quadro 16 apresentou 

desenvolvimentos consideráveis ao desenvolvimento de leitura e escrita dos alunos, no qual 

constatou-se dezessete alunos com conceito silábico alfabético (SA) e dois alunos com o 

conceito silábico com valor (SV).    
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Quadro 17, Comparativo Avaliação Motora  
 

 

 

 

 08/2010 11-2010 08/2010 11/2010 08/2010 11/2010 08/2010 11/2010 08/2010 11/2010 08/2010 11-2010 08/2010 11/2010 
Alunos Andar 

Frente 
Andar 

Frente 
Andar  
Trás  

Andar  
Trás  

Andar 

Lado  
Andar 

Lado  
Correr Correr Rolar Rolar Pular 

2 ernas  
Pular 
2 pernas  

Pular 1 

perna 
Pular 1 

perna 

A1 D A D A D A D A D A D A D A 

A2 D A D A D A D A D A D A D A 

A3 D A D A D A D A D A D A D A 

A4 D A D A D A D A D A D A D A 

A5 D A D A D A D A D A D A D A 

A6 D A D A I A D A D A D A I D  

A7 D A D A D A D A D A D A D A 

A8 D A D A D A D A D A D A D A 

A9 D A D A D A D A D A D A D A 

A10 D A D A D A D A D A D A D A 

A11 D A D A D A D A D A D A D A 

A 12 D A D A D A D A D A D A D A 

A 13 D A D A D A D A D A D A D A 

A 14 D A D A D A D A D A D A D A 

A 15 D A D A D A D A D A D A D A 

A 16 D A D A D A D A D A D A D A 

A 17 D A D A D A D A D A D A D A 

A 18 D A D A D A D A D A D A D A 

A 19 D A I A I A D A D A D A I D 

Legenda   
I Iniciante D  Em Desenvolvimento A  Avançado  
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Quadro 18 Comparativo, Avaliação Escrita   
 

 

 08/2010 11-2010 08/2010 11/2010 08/2010 11/2010 08/2010 11/2010 08/2010 11/2010 
Alunos Dinossauro Dinossauro Girafa Girafa Porco Porco Rã Rã Frase Frase 

A1 SV SA SV SA SV AS SV SA SV SA 

A2 SA SA SA SA SA AS SA SA SA SA 

A3 PS SV PS SA PS SV PS SA PS SV 
 

A4 AS SA 
 

SA SA SA AS SA SA SA SA 

A5 SV SA SV SA SV AS SV SA SV SA 

A6 PS SA PS SA PS AS PS SA PS SA 

A7 SSV SA SSV SA SSV AS SSV SA SSV SA 

A8 SV SA SV SA SV AS SV SA SV SA 

A9 SA SA SA SA SA AS SA SA SA SA 

A10 SV SA SV SA SV AS SV SA SV SA 

A11 SV SA SV SA SV AS SV SA SV SA 

A 12 SA SA SA SA SA AS SA SA AS SA 

A 13 SV SA SV SA SV AS SV SA SV SA 

A 14 SSV SA SSV SA SSV AS SSV SV SSV SA 

A 15 SV SA SV SA SV AS SV SA SV SA 

A 16 SV SV SV SA SV AS SV SA SV SA 

A 17 SSV SA SSV SA SSV AS SSV SA SSV SA 

A 18 SSV SA SSV SA SSV SV SSV SV SSV SV 

A 19 SSV SA SSV SA SSV SA SSV SA SSV SA 

Legenda 
 
 

PS  
Pré Silábico 

 
 
 

SSV  
Silábico sem Valor 

 
 
 

SV  
Silábico com Valor 

 
 
 

SA  
Silábico Alfabético 
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De acordo com os dados analisados observou-se o desenvolvimento de todos os alunos 

envolvidos no projeto, para ilustrar estas mudanças, nos  quadros 17 e 18, apresentam-se 

dados comparativos entre os conceitos apresentados nas avaliações iniciais motora e de escrita 

e as avaliações final aplicadas ao término do projeto. 
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Quadro 19 Análise do Desenvolvimento da Turma 
 

 

Quadro de Análise de Desenvolvimento Motor da Turma 
 Atividade/ Data  Conceito 

adquirido 

Conceito 

adquirido 

Conceito 

adquirido 

 Iniciante Em 

desenvolvime

nto 

Avançado 

Análise motora nos dias 17/08/10 e 18/08/10    

Coordenação motora Geral 03 16 00 

Conhecimento corporal 01 14 04 

Equilíbrio 02 17 00 

Análise motora no dias 21/09/10 e 08/10/10    

Coordenação motora Geral 00 04 15 

Conhecimento corporal 00 03 16 

Equilíbrio 00 03 16 

Análise motora no dia 24/11/10    

Coordenação motora Geral 00 00 19 

Conhecimento corporal 00 00 19 

Equilíbrio 00 02 17 

    

    

    

 

Quadro De Análise de Desenvolvimento de Leitura e Escrita da Turma 
 Atividade/ Data  Conceit

o 

adquirid

o 

Conceito 

adquirido 

Conceito 

adquirido 

Conceito 

adquirido 

 Pré-

Silábico 

 

Silábico Sem 

Valor  

 

Silábico 

com 

Valor 

Silábico 

Alfabétic

o 

     

Análise de Escrita na atividade inicial 10/08/10 02 05 08 04 

     

Análise de escrita no dia 20/10/10 00 00 04 15 

     

Análise de escrita ao final do projeto 24/11/10 00 00 02 17 
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Finalizando, de acordo com o quadro 19, será apresentado análise do desenvolvimento 

geral da turma avaliados em três momentos específicos. De acordo com os dados obtidos no 

projeto, a avaliação motora foi dividida em coordenação motora geral, conhecimento corporal 

e equilíbrio. Na análise de escrita a avaliação manteve os dados iniciais, sendo eles, silábico 

sem valor, silábico com valor e silábico alfabético.    

Com os dados obtidos já apresentados, a seguir, como fechamento da análise desta 

pesquisa, serão analisados seis alunos em todo o período do projeto, ilustrando os pontos de 

desenvolvimento dos mesmos. 

 

3.3 Análise individuais de seis alunos 

 

 Face o desenvolvimento do projeto em seu dia a dia, a apresentação dos dados 

coletados e análise da turma, apresentamos análise detalhada de seis alunos que apresentaram 

dificuldades no início do projeto. Para isso, serão apresentados quadros de análise individual 

dos alunos, logo após relatório de acompanhamento do desenvolvimento do aluno. 

 Escolhemos analisar os alunos A3, A6, A7, A14, A18 e A19, alunos que apresentaram 

maiores dificuldades no início do projeto. A apresentação será dividida em análise motora e 

de leitura e escrita e logo após haverá um quadro de análise geral do aluno, relatando como 

estava no inicio do projeto, no meio do projeto e como terminou.  
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3.3.1 Aluno A3 

  

O aluno A3, iniciou o projeto com análise de escrita pré silábica. Apresentou bastante 

dificuldade em reconhecer as sílabas, nas atividades propostas sempre reconhecia as vogais e 

consoantes apresentando maiores dificuldade no reconhecimento das sílabas, não as 

identificando. No andamento do projeto melhorou sua percepção referente às  vogais e 

consoantes e começou a apresentar-se em desenvolvimento em relação às sílabas.  

Ao final do projeto não conseguiu apresentar o conceito silábico alfabético, mas seu 

quadro de evolução foi bem satisfatório, pois comparando sua aquisição de aprendizagem do 

início e no final do projeto teve um bom aproveitamento e desempenho perante as atividades 

realizadas, terminando o projeto como silábico com valor. 

Na questão motora, iniciou o projeto com o conceito em desenvolvimento na análise da 

motricidade global, mas no conhecimento de expressão corporal iniciou-se avançado, a única 

dificuldade apresentada no início do projeto foi referente ao equilíbrio na alternância entre 

saltos com uma e duas pernas. 

O conceito de coordenação global no meio do projeto passou do nível  em desenvolvimento 

para avançado, a dificuldade apresentada no inicio do projeto a partir das atividades foi 

sanada, na qual o aluno passou de iniciante para avançado, conceito mantido até o final do 

projeto. 

 Segue quadro para análise: 
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QUADRO DE ANÁLISE DE  DESENVOLVIMENTO MOTOR ALUNO A3 

Data/ atividade Conceito adquirido 

17/08 Andar para frente, para trás, de lado, correr, rolar pular com 

duas  e uma perna, mostrou-se  
Em desenvolvimento 

18/08 – Conhecimento e expressão corporal, conhecimento de 

planos demonstrou-se. 
Avançado 

25/08 – Saltar com as duas pernas¹, alternância entre uma perna e 

duas pernas², sentiu muita dificuldade ao fazer os movimentos 

demonstrando-se. 

¹Avançado 

²Iniciante 

14/09 - Saltar com uma e duas pernas, equilíbrio e fluência ao 

vivenciar  sua amarelinha e  a amarelinha dos amigos, demonstrou-

se. 

Avançado 

21/09 - Rolar, correr,  pular com duas  e uma perna, conhecimento 

de planos e ritmo demonstrou-se. 
Avançado 

08/10 e 19/10 – Conhecimento corporal, velocidade, conhecimento 

de planos e mudança de direção, demonstrou-se  
Avançado 

26/10 – Controle de força com bola, diferenciação de força, direção 

reconhecimento tempo e espaço demonstrou-se 
Avançado 

09/11, 16/11 e 23/11 salto e aterrissagem, reconhecimento tempo e 

espaço, demonstrou-se. 
Em desenvolvimento 

24/11 andar para frente, para trás, de lado, correr, rolar pular com 

duas  e uma perna, conhecimento de planos mostrou-se  
Avançado 

 

 

QUADRO DE ANÁLISE DESENVOLVIMENTO LEITURA E ESCRITA ALUNO A3 

Data/ Atividade Conceito adquirido 

10/08 – Atividade de avaliação escrita. O aluno encontrava-se na 

fase da escrita como. 
Pré-silábico 

18/08 – Reconhecimento de vogais, consoantes ¹ e sílabas², 

demonstrou-se. 
¹Desenvolvimento 

²Iniciante 

19/08 – Correção da escrita de vogais,  consoantes¹ e sílabas², 

demonstrou-se. 
¹Desenvolvimento 

²Iniciante 

25/08 -  No reconhecimentos das  vogais  consoantes¹ e sílabas², 

demonstrou-se. 
¹Avançado 

²Iniciante 

31/08 –Criou a amarelinha com consoantes e algumas sílabas. Utilizou consoantes e 

sílabas 

21/09 - Reconhecimento das  vogais, consoantes¹e  sílabas², 

demonstrou-se. 
¹Avançado 

²Desenvolvimento 

08/10 e 19/10 –  Leitura de letras¹ e palavras², demonstrou-se. ¹Avançado 

²Desenvolvimento 

20/10 – Ditado de palavras com  8 palavras ditadas 4 palavras escrita na 

fase silábico sem 

valor, 

3 palavras com 

silábico com valor e 

1 palavra silábico 

alfabético 

26/10 –  Reconhecimento e leitura das palavras¹, reconhecimento e 

separação de sílabas², demonstrou-se. 
¹ Desenvolvimento 

²Avançado 
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09/11, 16/11 e 23/11 –  Reconhecimento e leitura das palavras¹ e  

leitura das  palavras e texto² 
¹ Desenvolvimento 

² Desenvolvimento 

 

QUADRO RESUMIDO DO ALUNO 

Período  Início do projeto 
Agosto 

Meados do projeto 
Setembro e 

Outubro 

Final do 
projeto 

Novembro 

Análise de 

leitura e escrita 

Iniciou a leitura e a escrita 

na fase, pré- silábico. 

Reconhece vogais, 

consoantes mas não 

reconhecia sílabas 

Reconhece vogais e 

consoantes de forma 

avançada, no 

reconhecimento de 

sílabas demonstra-se 

em desenvolvimento. 

Não está mais na fase 

Pré Silábica de escrita, 

permeia nas fases 

silábico sem valor e 

com valor 

No final do 

projeto, terminou 

com silábico com 

valor. 

 

Análise motora Andar para frente, para 

trás, de lado, correr, rolar 

pular com duas e uma 

perna demonstrou-se 

 

 

 

Em desenvolvimento 

Andar para frente, 

para trás, de lado, 

correr, rolar pular com 

duas e uma perna 

demonstrou-se 

 

 

Avançado 

Andar para 

frente, para trás, 

de lado, correr, 

rolar pular com 

duas e uma perna 

demonstrou-se 

 

Avançado 
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3.3.2 Aluno A6 

 

O aluno A6, iniciou o projeto com análise de escrita pré silábica. Obteve conceito em 

desenvolvimento na análise de reconhecimento de vogais, consoantes e sílabas. 

 No andamento do projeto melhorou sua percepção referente às vogais, consoantes e 

sílabas passando do conceito em desenvolvimento para avançado. 

No decorrer do projeto manteve-se avançado na leitura de letras e em desenvolvimento 

na leitura de palavras.  

Ao final do projeto apresentou grandes melhoras recebendo o conceito silábico 

alfabético. Seu quadro de evolução foi satisfatório, pois comparando seu aprendizado do 

início e no final do projeto teve um bom aproveitamento.  

Na questão motora, iniciou o projeto com o conceito em desenvolvimento na análise 

da motricidade global e iniciante na avaliação de equilíbrio. Durante o projeto melhorou os 

índices de desenvolvimento motor, apresentando o conceito em desenvolvimento, sua maior 

dificuldade neste período foi em relação a velocidade na realização da atividade. 

No final do projeto obteve conceito avançado na análise da coordenação global, índice 

satisfatório em comparação com o conceito em desenvolvimento lhe atribuído no início do 

projeto. Finalizando, na análise de equilíbrio que apresentara conceito iniciante no início do 

projeto passou a em desenvolvimento ao final do projeto. 

 Segue quadro para análise: 
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 QUADRO DE ANÁLISE DE  DESENVOLVIMENTO MOTOR ALUNO A6 

Data/ Atividade Conceito adquirido 

17/08 Andar para frente, para trás, correr, rolar pular com duas  

pernas¹; andar de lado e pular em uma perna² demostrou-se.  
¹Desenvolvimento 

²Iniciante 

18/08 – Envolvimento, concentração¹; Conhecimento e expressão 

corporal, conhecimento de planos² , demonstrou-se. 
¹Avançado 

²Desenvolvimento 

25/08 – Saltar com as duas pernas, alternância entre uma perna e 

duas pernas¹; fluência na atividade mesmo que com movimentos 

limitados², demonstrando-se. 

¹Desenvolvimento 

²Avançado 

14/09 - Saltar com uma e duas pernas, equilíbrio e fluência ao 

vivenciar  sua amarelinha e  a amarelinha dos amigos, demonstrou-

se. 

Em desenvolvimento 

21/09 - Rolar , correr,  pular com duas  e uma perna, conhecimento 

de planos ¹; velocidade ao executar a atividade² , demonstrou-se. 
¹Avançado 

²Iniciante 

08/10 e 19/10 – Conhecimento corporal, velocidade, conhecimento 

de planos e mudança de direção, demonstrou-se.  
Avançado 

26/10 – Controle de força com bola¹, diferenciação de força, 

direção reconhecimento tempo e espaço², demonstrou-se. 
¹Iniciante 

²Avançado 

09/11, 16/11 e 23/11- Salto e aterrissagem, reconhecimento tempo e 

espaço, demonstrou-se. 
Iniciante 

 

24/11- Andar para frente, para trás, de lado, correr, rolar 

conhecimento de planos pular com duas pernas¹;  pular com uma 

perna², demostrou-se  

¹Avançado 

²Desenvolvimento 

 

 

QUADRO DE ANÁLISE DESENVOLVIMENTO LEITURA E ESCRITA ALUNO A6 

Data/ Atividade Conceito adquirido 

10/08 – Atividade de avaliação escrita. O aluno encontrava-se na 

fase da escrita . 
Pré-silábico 

18/08 – Reconhecimento de vogais, consoantes e sílabas, 

demonstrou-se. 
Desenvolvimento 

19/08 – Correção da escrita de vogais, consoantes e sílabas, 

demonstrou-se. 
Desenvolvimento 

25/08 -  No reconhecimentos das  vogais  consoantes e sílabas, 

demonstrou-se. 
Avançado 

31/08 –Criou a amarelinha com sílabas. Utilizou sílabas 

21/09 – Reconhecimento das  vogais, consoantes¹e  sílabas², 

demonstrou-se. Teve dificuldade em reconhecer a letra S 
¹Desenvolvimento 

08/10 e 19/10 –  Leitura de letras¹ e palavras², demonstrou-se. ¹Avançado 

²Desenvolvimento 

20/10 – Ditado de palavras com  8 palavras ditadas 1 palavra escrita na 

fase silábico sem 

valor, 

5 palavras com 

silábico com valor e 

2 palavra silábico 

alfabético 

26/10 –  Reconhecimento e leitura das palavras¹, reconhecimento e 

separação de sílabas², demonstrou-se. 
¹ Desenvolvimento 

²Avançado 
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09/11, 16/11 e 23/11 – Reconhecimento e leitura das palavras¹ e  

leitura das  palavras e texto 
Avançado 

 

QUADRO RESUMIDO DO ALUNO 

Período  Início do projeto 
Agosto 

Meados do 
projeto 

Setembro e 
Outubro 

Final do projeto 
Novembro 

Análise de 

leitura e escrita 

Iniciou a leitura e a escrita 

na fase. Pré silábico. 

Em segunda avaliação 

demonstrou que reconhece 

vogais, consoantes e 

sílabas. 

Reconhece vogais e 

consoantes de forma 

avançada, no 

reconhecimento de 

sílabas demonstra-se 

em 

desenvolvimento. 

Não está mais na 

fase Pré Silábica de 

escrita, permeia nas 

fases silábico  com 

valor e Silábico 

alfabético 

No final do projeto, 

após avaliação 

encontra-se como 

silábico alfabético. 

 

Análise motora Andar para frente, para 

trás, correr, rolar pular 

com duas  pernas, 

demonstrou-se. 

 

Em desenvolvimento 

 

Andar de lado e pular em 

uma perna demostrou-se. 

 

Iniciante 

Andar para frente, 

para trás, de lado, 

correr, rolar pular 

com duas e uma 

perna demonstrou-

se. 

 

Avançado 

 

Limitação nos 

movimentos, 

caracterizados como 

Iniciante se deu pelo 

medo de realizar a 

atividade. 

Andar para frente, 

para trás, de lado, 

correr, rolar 

conhecimento de 

planos, pular com 

duas pernas, 

demonstrou-se. 

Avançado 

 

Pular com uma 

perna, demostrou-se. 

 

Em 

desenvolvimento 
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3.3.3 Aluno A7 

  

 O aluno A7, iniciou o projeto com análise de escrita silábico sem valor. Obteve 

conceito em desenvolvimento na análise de reconhecimento de vogais e consoantes e conceito 

iniciante no reconhecimento de sílabas. 

 No andamento do projeto melhorou sua percepção referente às vogais e  consoantes,  

passando do conceito em desenvolvimento para avançado e o reconhecimento das sílabas de 

iniciante para avançado. 

No decorrer do projeto o desenvolvimento do aluno foi muito grande, no qual    no 

meio do projeto apresentou conceito avançado no reconhecimento de vogais, consoantes, 

sílabas e leitura de palavras manteve-se avançado. 

 Ao final do projeto apresentou o conceito silábico alfabético. Seu quadro de evolução 

foi satisfatório, pois comparando seu aprendizado do início e no final do projeto teve um bom 

aproveitamento.  

Na questão motora, iniciou o projeto com o conceito em desenvolvimento na análise 

da motricidade global e de equilíbrio, na análise de conhecimento corporal apresentou-se 

avançado. 

Durante o projeto melhorou os índices de desenvolvimento motor, apresentando o 

conceito avançado, sua maior dificuldade neste período foi em relação ao ritmo em relação ao 

pular corda. 

No final do projeto, da mesma forma da avaliação de escrita, obteve desenvolvimento 

favorável, atribuindo-lhe conceito avançado. 

  Segue quadro para análise: 
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QUADRO DE ANÁLISE DE DESENVOLVIMENTO MOTOR ALUNO A7 

Data/ Atividade Conceito adquirido 

17/08 Andar para frente, para trás, correr, rolar pular com duas  

pernas; andar de lado e pular em uma perna demostrou-se.  
Desenvolvimento 

 

18/08 – Envolvimento, concentração; conhecimento e expressão 

corporal, conhecimento de planos , demonstrou-se. 
Avançado 

 

25/08 – Saltar com as duas pernas, saltar com uma perna¹, 

alternância entre uma perna e duas pernas; fluência na atividade², 

demonstrando-se. 

¹Avançado 

²Desenvolvimento 

14/09 - Saltar com uma e duas pernas, equilíbrio e fluência ao 

vivenciar  sua amarelinha e  a amarelinha dos amigos, demonstrou-

se. 

Avançado 

 

21/09 - Rolar , correr,  pular com duas  e uma perna, conhecimento 

de planos, velocidade ao executar a atividade¹, noção de ritmo com 

a corda² , demonstrou-se. 

¹Avançado 

²Desenvolvimento 

08/10 e 19/10 – Velocidade, conhecimento de planos e mudança de 

direção¹; conhecimento corporal para executar as estátuas²,  

demonstrou-se.  

¹Avançado 

²Desenvolvimento 

26/10 – Controle de força com bola, diferenciação de força, direção 

reconhecimento tempo e espaço, demonstrou-se. 
Avançado 

09/11, 16/11 e 23/11- Salto e aterrissagem¹, reconhecimento tempo 

e espaço², demonstrou-se. 
¹Avançado 

²Desenvolvimento  

24/11- Andar para frente, para trás, de lado, correr, rolar 

conhecimento de planos pular com duas pernas;  pular com uma 

perna, demostrou-se  

Avançado 

 

 

 

QUADRO DE ANÁLISE DESENVOLVIMENTO LEITURA E ESCRITA ALUNO A7 

Data/ Atividade Conceito adquirido 

10/08 – Atividade de avaliação escrita. O aluno encontrava-se na 

fase da escrita . 
Silábico sem valor 

18/08 – Reconhecimento de vogais, consoantes ¹ e sílabas², 

demonstrou-se. 
¹Desenvolvimento 

²Iniciante 

19/08 – Correção da escrita de vogais,  consoantes¹ e sílabas², 

demonstrou-se. 
¹Avançado 

²Desenvolvimento 

25/08 -  No reconhecimentos das  vogais  consoantes¹ e sílabas², 

demonstrou-se. 
¹Avançado 

²Iniciante 

31/08 –Criou a amarelinha com vogais e consoantes, as letras 

empregadas foram escritas de forma desproporcional. 
Utilizou vogais e 

consoantes 

21/09 - Reconhecimento das  vogais, consoantes e  sílabas, 

demonstrou-se.  
Avançado 

08/10 e 19/10 –  Leitura de letras e palavras, demonstrou-se. Avançado 

 

20/10 – Ditado de palavras com  8 palavras ditadas 3 palavras com 

silábico com valor e 

5 palavra silábico 

alfabético 

26/10 –  Reconhecimento e leitura das palavras, reconhecimento e 

separação de sílabas, demonstrou-se. 
Avançado 
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09/11, 16/11 e 23/11 –  Reconhecimento e leitura das palavras e  

leitura das  palavras e texto. 
Avançado 

 

QUADRO RESUMIDO DO ALUNO 

Período  Início do projeto 
Agosto 

Meados do 
projeto 

Setembro e 
Outubro 

Final do projeto 
Novembro 

Análise de 

leitura e escrita 

Iniciou a leitura e a escrita 

na fase. Silábico sem 

valor. 

Em segunda avaliação 

demonstrou que reconhece 

vogais e consoantes, mas 

pouco conhece sílabas. 

Reconhece vogais,  

consoantes e sílabas 

de forma avançada 

Não está mais na 

fase  Silábico sem 

valor de escrita, 

permeia nas fases 

silábico  com valor e 

Silábico alfabético 

No final do projeto, 

após avaliação 

encontra-se como 

silábico alfabético. 

 

Análise motora Andar para frente, para 

trás, correr, rolar pular 

com duas  pernas; andar de 

lado e pular em uma perna  

 

Em desenvolvimento 

 

 

Andar para frente, 

para trás, de lado, 

correr, rolar pular 

com duas e uma 

perna demonstrou-

se. 

 

Avançado 

 

Atividades 

utilizando corda, 

relacionado a ritmo, 

demonstrou-se. 

 

Em 

desenvolvimento 

  

Andar para frente, 

para trás, de lado, 

correr, rolar 

conhecimento de 

planos pular com 

duas pernas;  pular 

com uma perna. 

 

Avançado 
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3.3.4 Aluno A 14 

 

 O aluno A14, iniciou o projeto com análise de escrita silábico sem valor. 

Obteve conceito em desenvolvimento na análise de reconhecimento de vogais e consoantes e 

conceito iniciante no reconhecimento de sílabas. 

 No andamento do projeto melhorou sua percepção referente às vogais e consoantes,  

passando do conceito em desenvolvimento para avançado, mas o reconhecimento das sílabas  

manteve-se iniciante. 

No meio do projeto o aluno se desenvolveu consideravelmente, no qual, o aluno 

apresentou conceito avançado no reconhecimento de vogais e consoantes obteve o conceito 

avançado, na avaliação do conhecimento sílabas, obteve o conceito em desenvolvimento, mas 

ao avaliar-se e leitura de palavras obteve o conceito avançado. 

 Ao final do projeto apresentou o conceito silábico alfabético. Seu quadro de evolução 

foi satisfatório. Em comparação com seus índices apresentados no início do projeto, na 

avaliação final passou de silábico sem valor para silábico alfabético.  

Na análise motora, iniciou o projeto com o conceito em desenvolvimento na análise da 

motricidade global e de equilíbrio, na análise de conhecimento corporal apresentou-se 

avançado, sua maior dificuldade estava no equilíbrio principalmente ao saltar com uma perna. 

Durante o projeto melhorou os índices de desenvolvimento motor, apresentando o 

conceito avançado, sua maior dificuldade esteve na relação entre tempo e espaço e ritmo ao 

pular a corda, obtendo o índice em desenvolvimento. 

No final do projeto, apresentou conhecimento iniciante em relação ao controle de força ao 

lançar a bola, manteve o índice avançado em relação a motricidade global, conhecimento 

corporal e ritmo e nas atividades que exigiram ritmo e noção de tempo e espaço, manteve-se 

em desenvolvimento. Segue quadro para análise: 
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QUADRO DE ANÁLISE DE DESENVOLVIMENTO MOTOR ALUNO A14 

Data/ Atividade Conceito adquirido 

17/08 Andar para frente, para trás, correr, rolar pular com duas  

pernas; andar de lado e pular em uma perna demostrou-se.  
Desenvolvimento 

 

18/08 – Envolvimento, concentração; conhecimento e expressão 

corporal, conhecimento de planos , demonstrou-se. 
Avançado 

 

25/08 – Saltar com as duas pernas, saltar com uma perna, 

alternância entre uma perna e duas pernas; fluência na atividade, 

demonstrando-se. 

Iniciante 

14/09 - Saltar com uma e duas pernas, equilíbrio e fluência ao 

vivenciar  sua amarelinha e  a amarelinha dos amigos, demonstrou-

se. 

Desenvolvimento  

21/09 - Rolar , correr,  pular com duas  e uma perna, conhecimento 

de planos, velocidade ao executar a atividade¹, noção de ritmo com 

a corda² , demonstrou-se. 

¹Avançado 

²Desenvolvimento 

08/10 e 19/10 – Velocidade, conhecimento de planos e mudança de 

direção e conhecimento corporal para executar as estátuas,  

demonstrou-se.  

Avançado 

 

26/10 – Controle de força com bola, diferenciação de força, 

direção¹, reconhecimento tempo e espaço², demonstrou-se. 
¹Avançado 

²Desenvolvimento 

09/11, 16/11 e 23/11- Salto e aterrissagem¹, reconhecimento tempo 

e espaço², demonstrou-se. 
¹Desenvolvimento 

²Iniciante 

24/11- Andar para frente, para trás, de lado, correr, rolar 

conhecimento de planos pular com duas pernas;  pular com uma 

perna¹,  demostrou-se  

Em avaliação em separado, analisando o reconhecimento tempo e 

espaço², demonstrou-se 

¹Avançado 

²Desenvolvimento  

 

 

QUADRO DE ANÁLISE DESENVOLVIMENTO LEITURA E ESCRITA ALUNO A14 

Data/ Atividade Conceito adquirido 

10/08 – Atividade de avaliação escrita. O aluno encontrava-se na 

fase da escrita . 
Silábico sem valor 

18/08 – Reconhecimento de vogais, consoantes ¹ e sílabas², 

demonstrou-se. 
¹Desenvolvimento 

²Iniciante 

19/08 – Correção da escrita de vogais¹,  consoantes e sílabas², 

demonstrou-se. 
¹Avançado 

²Desenvolvimento 

25/08 -  No reconhecimentos das  vogais  consoantes¹ e sílabas², 

demonstrou-se. 
¹Avançado 

²Iniciante 

31/08 –Criou a amarelinha com vogais e consoantes, as letras 

empregadas foram escritas de forma desproporcional. 
Utilizou vogais e 

consoantes 

21/09 - Reconhecimento das  vogais  consoantes¹ e sílabas², 

demonstrou-se.  
¹ Avançado 

² Desenvolvimento  

08/10 e 19/10 –  Leitura de letras e palavras, demonstrou-se. Avançado 

 

20/10 – Ditado de palavras com  8 palavras ditadas 1 palavra silábico com 

valor e 

7 palavra silábico 

alfabético 
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26/10 –  Reconhecimento e leitura das palavras¹, reconhecimento e 

separação de sílabas², demonstrou-se. 
¹Desenvolvimento 

²Avançado 

09/11, 16/11 e 23/11 –  Reconhecimento e leitura das palavras e  

leitura das  palavras e texto. 
Avançado 

 

QUADRO RESUMIDO DO ALUNO 

Período  Início do projeto 
Agosto 

Meados do 
projeto 

Setembro e 
Outubro 

Final do projeto 
Novembro 

Análise de 

leitura e escrita 

Iniciou a leitura e a escrita 

na fase. Silábico sem 

valor. 

Em segunda avaliação 

demonstrou que reconhece 

vogais e consoantes, mas 

pouco conhece sílabas. 

Reconhece vogais,  

consoantes de forma 

avançada e sílabas 

em 

desenvolvimento. 

 Não está mais na 

fase  Silábico sem 

valor de escrita, 

permeia nas fases 

silábico  com valor e 

Silábico alfabético 

No final do projeto, 

após avaliação 

encontra-se como 

silábico alfabético. 

 

Análise motora Andar para frente, para 

trás, correr, rolar pular 

com duas  pernas; andar de 

lado e pular em uma perna  

 

Em desenvolvimento 

 

 

Andar para frente, 

para trás, de lado, 

correr, rolar pular 

com duas e uma 

perna demonstrou-

se. 

 

Avançado 

 

Atividades 

utilizando corda, 

relacionado a ritmo e 

tempo e espaço, 

demonstrou-se. 

 

 

Em 

desenvolvimento 

  

Andar para frente, 

para trás, de lado, 

correr, rolar 

conhecimento de 

planos pular com 

duas pernas;  pular 

com uma perna. 

 

Avançado 

Atividades 

utilizando corda, 

relacionado a ritmo e 

tempo e espaço, 

demonstrou-se. 

 

Em 

desenvolvimento 
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3.3.5 Aluno A 17 

 

 O aluno A17, iniciou o projeto com análise de escrita silábico sem valor. 

Obteve melhora significativa logo no início do projeto apresentando o conceito em 

desenvolvimento na análise de reconhecimento de vogais, consoantes e sílabas. 

 No andamento do projeto melhorou sua percepção referente às vogais e consoantes, 

passando do conceito em desenvolvimento para avançado, mas o reconhecimento das sílabas 

manteve-se em desenvolvimento. 

No meio do projeto o aluno apresentou conceito avançado no reconhecimento de 

vogais e consoantes obteve o conceito avançado, na avaliação do conhecimento sílabas, 

obteve o conceito em desenvolvimento. 

Ao final do projeto apresentou o conceito silábico alfabético. Seu quadro de evolução 

foi satisfatório. Em comparação com seus índices apresentados no início do projeto, na 

avaliação final passou de silábico sem valor para silábico alfabético.  

Na análise motora, iniciou o projeto com o conceito em desenvolvimento na análise da 

motricidade global e de equilíbrio, na análise de conhecimento corporal apresentou-se 

avançado. 

 Durante o projeto da mesma maneira da análise de escrita melhorou os índices de 

desenvolvimento motor, apresentando o conceito avançado na maioria das analises. 

No final do projeto, apresentou conhecimento iniciante em relação ao reconhecimento tempo 

e espaço controle de força ao lançar a bola, em relação ao quesito  salto e aterrissagem obteve 

o índice avançado . Segue quadro para análise: 
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QUADRO DE ANÁLISE DE DESENVOLVIMENTO MOTOR ALUNO A17 

Data/ Atividade Conceito adquirido 

17/08 Andar para frente, para trás, correr, rolar pular com duas  

pernas; andar de lado e pular em uma perna demostrou-se.  
Desenvolvimento 

 

18/08 – Envolvimento, concentração; conhecimento e expressão 

corporal, conhecimento de planos , demonstrou-se. 
Avançado 

 

25/08 – Saltar com as duas pernas, saltar com uma perna, 

alternância entre uma perna e duas pernas; fluência na atividade, 

demonstrando-se. 

Desenvolvimento 

 

14/09 - Saltar com uma e duas pernas, equilíbrio e fluência ao 

vivenciar  sua amarelinha e  a amarelinha dos amigos, demonstrou-

se. 

Desenvolvimento  

21/09 - Rolar , correr,  pular com duas  e uma perna, conhecimento 

de planos, velocidade ao executar a atividade, noção de ritmo com a 

corda, demonstrou-se. 

Desenvolvimento 

08/10 e 19/10 – Velocidade, conhecimento de planos e mudança de 

direção e conhecimento corporal para executar as estátuas,  

demonstrou-se.  

Avançado 

 

26/10 – Controle de força com bola, diferenciação de força, 

direção¹, reconhecimento tempo e espaço², demonstrou-se. 
Avançado 

09/11, 16/11 e 23/11- Salto e aterrissagem¹, reconhecimento tempo 

e espaço², demonstrou-se. 
¹Desenvolvimento 

²Iniciante 

24/11- Andar para frente, para trás, de lado, correr, rolar 

conhecimento de planos pular com duas pernas;  pular com uma 

perna¹,  demostrou-se  

Em avaliação em separado, analisando o reconhecimento tempo e 

espaço², demonstrou-se 

¹Avançado 

²Desenvolvimento  

 

 

QUADRO DE ANÁLISE DESENVOLVIMENTO LEITURA E ESCRITA ALUNO A17 

Data/ Atividade Conceito adquirido 

10/08 – Atividade de avaliação escrita. O aluno encontrava-se na 

fase da escrita . 
Silábico sem valor 

18/08 – Reconhecimento de vogais, consoantes ¹ e sílabas², 

demonstrou-se. 
¹Desenvolvimento 

² Desenvolvimento 

19/08 – Correção da escrita de vogais¹,  consoantes e sílabas², 

demonstrou-se. 
¹Avançado 

²Desenvolvimento 

25/08 -  No reconhecimentos das  vogais  consoantes¹ e sílabas², 

demonstrou-se. 
¹Avançado 

²Desenvolvimento 

31/08 –Criou a amarelinha com vogais e consoantes, as letras 

empregadas foram escritas de forma desproporcional. 
Utilizou Sílabas 

21/09 - Reconhecimento das  vogais  consoantes¹ e sílabas², 

demonstrou-se.  
¹ Avançado 

² Desenvolvimento  

08/10 e 19/10 –  Leitura de letras e palavras, demonstrou-se. Avançado 

 

20/10 – Ditado de palavras com  8 palavras ditadas 4 palavra silábico com 

valor e 

4 palavra silábico 

alfabético 
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26/10 –  Reconhecimento e leitura das palavras, reconhecimento e 

separação de sílabas, demonstrou-se. 
Avançado 

09/11, 16/11 e 23/11 –  Reconhecimento e leitura das palavras e  

leitura das  palavras e texto. 
Avançado 

 

 

QUADRO RESUMIDO DO ALUNO 

Período  Início do projeto 
Agosto 

Meados do 
projeto 

Setembro e 
Outubro 

Final do projeto 
Novembro 

Análise de 

leitura e escrita 

Iniciou a leitura e a escrita 

na fase. Silábico sem 

valor. 

Em segunda avaliação 

demonstrou que reconhece 

vogais e consoantes, mas 

pouco conhece sílabas. 

Reconhece vogais,  

consoantes de forma 

avançada e sílabas 

em 

desenvolvimento. 

 Não está mais na 

fase  Silábico sem 

valor de escrita, 

permeia nas fases 

silábico  com valor e 

Silábico alfabético 

No final do projeto, 

após avaliação 

encontra-se como 

silábico alfabético. 

 

Análise motora Andar para frente, para 

trás, correr, rolar pular 

com duas  pernas; andar de 

lado e pular em uma perna  

 

Em desenvolvimento 

 

 

Andar para frente, 

para trás, de lado, 

correr, rolar pular 

com duas e uma 

perna demonstrou-

se. 

 

Em 

desenvolvimento 

  

Andar para frente, 

para trás, de lado, 

correr, rolar 

conhecimento de 

planos pular com 

duas pernas;  pular 

com uma perna. 

 

Avançado 

Atividades 

utilizando corda, 

relacionado a ritmo e 

tempo e espaço, 

demonstrou-se. 

 

Em 

desenvolvimento 
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3.4.6 Aluno A18 

 

O aluno A18, iniciou o projeto com análise de escrita silábico sem valor. Obteve 

conceito em avançado na análise de reconhecimento de vogais e conceito em 

desenvolvimento no reconhecimento de consoantes e iniciante em sílabas. 

 No andamento do projeto sua percepção referente às vogais e consoantes passou do 

conceito em desenvolvimento para avançado e o reconhecimento das sílabas de iniciante para 

desenvolvimento. 

No decorrer do projeto o desenvolvimento do aluno foi mais lento comparado aos 

demais. No meio do projeto apresentou conceito avançado no reconhecimento de vogais e 

consoantes, sílabas e leitura de palavras manteve-se em desenvolvimento. 

 Ao final do projeto apresentou o conceito silábico com valor. Seu quadro de evolução 

apesar de não ter apresentado grandes mudanças, seu desenvolvimento foi satisfatório perante 

ao seu desempenho de aprendizado comparando o início do projeto e o final.  

Na questão motora, iniciou o projeto com o conceito em desenvolvimento na análise 

da motricidade global e de equilíbrio, na análise de conhecimento corporal apresentou-se 

avançado. 

Durante o projeto melhorou os índices de desenvolvimento motor, apresentando o 

conceito avançado, sua maior dificuldade neste período foi em relação ao ritmo em relação ao 

pular corda e direção. 

No final do projeto, da mesma forma da avaliação de escrita, obteve desenvolvimento 

favorável, atribuindo-lhe conceito em desenvolvimento. 

  Segue quadro para análise: 

 

 



120 

 

 

 

QUADRO DE ANÁLISE DESENVOLVIMENTO LEITURA E ESCRITA ALUNO A18 

Data/ Atividade Conceito adquirido 

10/08 – Atividade de avaliação escrita. O aluno encontrava-se na 

fase da escrita . 
Silábico sem valor 

18/08 – Reconhecimento de vogais¹, consoantes e sílabas², 

demonstrou-se. 
¹Avançado 

²Desenvolvimento 

19/08 – Correção da escrita de vogais¹,  consoantes² e sílabas³, 

demonstrou-se. 
¹Avançado 

²Desenvolvimento 

³Iniciante 

25/08 - No reconhecimentos das  vogais¹  consoantes² e sílabas³, 

demonstrou-se. 
¹Avançado 

²Desenvolvimento 

³Iniciante 

31/08 – Criou a amarelinha com vogais e consoantes, as letras 

empregadas foram escritas de forma desproporcional. 
Utilizou vogais e 

consoantes 

21/09 - Reconhecimento das  vogais  consoantes¹ e sílabas², 

demonstrou-se.  
¹ Avançado 

² Desenvolvimento  

08/10 e 19/10 –  Leitura de letras¹ e palavras², demonstrou-se. ¹ Avançado 

² Desenvolvimento  

20/10 – Ditado de palavras com 8 palavras ditadas 3 palavras Silábico 

sem valor e 

5 palavras silábico 

3 QUADRO DE ANÁLISE DE DESENVOLVIMENTO MOTOR ALUNO A18 

Data/ Atividade Conceito adquirido 

17/08 Andar para frente, para trás, correr, rolar pular com duas  

pernas; andar de lado e pular em uma perna demostrou-se.  
Desenvolvimento 

 

18/08 – Envolvimento, concentração; conhecimento e expressão 

corporal, conhecimento de planos , demonstrou-se. 
Desenvolvimento 

 

25/08 – Saltar com as duas pernas, saltar com uma perna, 

alternância entre uma perna e duas pernas¹; fluência na atividade², 

demonstrando-se. 

¹Desenvolvimento 

²Iniciante 

14/09 - Saltar com uma e duas pernas, equilíbrio e fluência ao 

vivenciar  sua amarelinha e  a amarelinha dos amigos, demonstrou-

se. 

Desenvolvimento  

21/09 - Rolar , correr,  pular com duas  e uma perna, conhecimento 

de planos¹, velocidade ao executar a atividade, noção de ritmo com 

a corda² demonstrou-se. 

¹Avançado 

²Desenvolvimento 

08/10 e 19/10 – Velocidade, conhecimento de planos e mudança de 

direção e conhecimento corporal para executar as estátuas, 

demonstrou-se.  

Avançado 

 

26/10 – Controle de força com bola, reconhecimento tempo e 

espaço¹; diferenciação de força, direção ², demonstrou-se. 
¹Avançado 

²Desenvolvimento 

09/11, 16/11 e 23/11- Salto e aterrissagem, reconhecimento tempo e 

espaço, demonstrou-se.  
Desenvolvimento 

 

24/11- Andar para frente, para trás, de lado, correr, rolar 

conhecimento de planos pular com duas pernas;  pular com uma 

perna. Em avaliação em separado, analisando o reconhecimento 

tempo e espaço, demonstrou-se 

Avançado 
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com valor 

26/10 –  Reconhecimento e leitura das palavras¹, reconhecimento e 

separação de sílabas², demonstrou-se. 
¹Iniciante 

²Desenvolvimento 

 

09/11, 16/11 e 23/11 –  Reconhecimento e leitura das palavras² e  

leitura    de texto¹. 
¹Iniciante 

²Desenvolvimento 

 

 

QUADRO RESUMIDO DO ALUNO 

Período  Início do projeto 
Agosto 

Meados do 
projeto 

Setembro e 
Outubro 

Final do projeto 
Novembro 

Análise de 

leitura e escrita 

Iniciou a leitura e a escrita 

na fase. Silábico sem 

valor. 

Em segunda avaliação 

demonstrou que reconhece 

vogais e consoantes, mas 

pouco conhece sílabas. 

Reconhece vogais,  

consoantes de forma 

em desenvolvimento 

e sílabas iniciante. 

 Não está mais na 

fase  Silábico sem 

valor de escrita, está 

agora na fase 

silábico  com valor. 

No final do projeto, 

após avaliação 

encontra-se como 

silábico  com valor. 

Análise motora Andar para frente, para 

trás, correr, rolar pular 

com duas  pernas; andar de 

lado e pular em uma perna  

 

Em desenvolvimento 

 

 

Andar para frente, 

para trás, de lado, 

correr, rolar pular 

com duas e uma 

perna demonstrou-

se. 

 

Avançado 

 

Atividades 

utilizando corda, 

relacionado a ritmo e 

tempo e espaço, 

demonstrou-se. 

 

 

Em 

desenvolvimento 

  

Andar para frente, 

para trás, de lado, 

correr, rolar 

conhecimento de 

planos pular com 

duas pernas;  pular 

com uma perna. 

 

Avançado 
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3.4.6 Aluno A19 

 

 O aluno A19, iniciou o projeto com Escrita Silábico Sem Valor. Obteve 

conceito em Avançado na análise de reconhecimento de vogais e conceito Em 

Desenvolvimento no reconhecimento de consoantes e iniciante em sílabas. 

 No andamento do projeto sua percepção referente às vogais permaneceu avançado, 

nas consoantes passando do conceito em desenvolvimento para avançado e o reconhecimento 

das sílabas de iniciante para em desenvolvimento. 

No decorrer do projeto o desenvolvimento do aluno foi produtivo, no qual no meio do 

projeto apresentou conceito avançado no reconhecimento de vogais e consoantes e sílabas, na 

análise de leitura de palavras, manteve-se em desenvolvimento. 

 Ao final do projeto em avaliação, apresentou 2 palavras Silábico sem valor, 3 palavras 

silábico com valor e 3 palavras Silábico alfabético. Seu quadro de evolução durante o projeto 

foi muito bom, seu desenvolvimento foi bem satisfatório comparando o início do projeto e o 

final.  

Na questão motora, iniciou o projeto com o conceito em desenvolvimento e iniciante 

na análise da motricidade global e de equilíbrio, na análise de conhecimento corporal 

apresentou-se avançado. 

Durante o projeto melhorou os índices de desenvolvimento motor, apresentando o em 

algumas atividades o conceito avançado, apresentando bastante dificuldade no quesito 

velocidade, espaço salto e aterrissagem. 

No final do projeto, da mesma forma da avaliação de escrita, obteve desenvolvimento 

favorável, atribuindo-lhe conceito em desenvolvimento e avançado. 

  Segue quadro para análise: 
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QUADRO DE ANÁLISE DE DESENVOLVIMENTO MOTOR ALUNO A19 

Data/ Atividade Conceito adquirido 

17/08 Andar para frente, , correr, rolar pular com duas  pernas¹; 

andar de lado e pular em uma perna e andar para trás², demostrou-

se. 

¹Desenvolvimento 

²Iniciante  

18/08 – Envolvimento, concentração; conhecimento e expressão 

corporal, conhecimento de planos, demonstrou-se. 
Avançado 

 

25/08 – Saltar com as duas pernas, alternância entre uma perna e 

duas pernas¹; saltar com uma perna, fluência na atividade², 

demonstrou-se.  

¹Desenvolvimento 

²Iniciante 

14/09 - Saltar com uma e duas pernas, equilíbrio e fluência ao 

vivenciar  sua amarelinha e  a amarelinha dos amigos, demonstrou-

se. 

Desenvolvimento  

21/09 - Rolar , correr,  pular com duas  e uma perna, conhecimento 

de planos¹, noção de ritmo e tempo e espaço com a corda² , 

velocidade ao executar a atividade³ , demonstrou-se. 

¹Avançado 

²Desenvolvimento 

³Iniciante 

08/10 e 19/10 – Velocidade, conhecimento de planos e mudança de 

direção e conhecimento corporal para executar as estátuas, 

demonstrou-se.  

Avançado 

 

26/10 – Diferenciação de força com as diferentes bolas¹, controle de 

força ², reconhecimento tempo e espaço³, demonstrou-se. 
¹Avançado 

²Desenvolvimento 

³Iniciante 

09/11, 16/11 e 23/11- Salto e aterrissagem, reconhecimento tempo e 

espaço, demonstrou-se.  
Iniciante  

24/11- Andar para frente, para trás, de lado, correr, rolar 

conhecimento de planos pular com duas pernas;  pular com uma 

perna¹. Em avaliação em separado, analisando o reconhecimento 

tempo e espaço com corda², demonstrou-se 

Avançado 

Desenvolvimento 

 

 

 

QUADRO DE ANÁLISE DESENVOLVIMENTO LEITURA E ESCRITA ALUNO A19 

Data/ Atividade Conceito adquirido 

10/08 – Atividade de avaliação escrita. O aluno encontrava-se na 

fase da escrita . 
Silábico sem valor 

18/08 – Reconhecimento de vogais¹, consoantes e sílabas², 

demonstrou-se. 
¹Avançado 

²Desenvolvimento 

19/08 – Correção da escrita de vogais¹,  consoantes² e sílabas³, 

demonstrou-se. 
¹Avançado 

²Desenvolvimento 

³Iniciante 

25/08 -  No reconhecimentos das  vogais, consoantes¹ e sílabas², 

demonstrou-se. 
¹Avançado 

²Desenvolvimento 

31/08 –Criou a amarelinha com vogais e consoantes. Utilizou vogais e 

consoantes 

21/09 - Reconhecimento das  vogais  consoantes¹ e sílabas², 

demonstrou-se.  
¹ Avançado 

² Desenvolvimento  

08/10 e 19/10 –  Leitura de letras e palavras, demonstrou-se.  Avançado 

20/10 – Ditado de palavras com  8 palavras ditadas 2 palavras Silábico 

sem valor e 

3 palavras silábico 
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com valor 

3 palavras Silábico 

alfabético 

26/10 –  Reconhecimento e leitura das palavras, reconhecimento e 

separação de sílabas, demonstrou-se. 
Avançado  

09/11, 16/11 e 23/11 –  Reconhecimento e leitura das palavras e  

leitura    de texto. 
Avançado  

 

QUADRO RESUMIDO DO ALUNO 

Período  Início do projeto 
Agosto 

Meados do 
projeto 

Setembro e 
Outubro 

Final do projeto 
Novembro 

Análise de 

leitura e escrita 

Iniciou a leitura e a escrita 

na fase. Silábico sem 

valor. 

Em segunda avaliação 

demonstrou que reconhece 

vogais de forma avançada,  

consoantes e sílabas em 

desenvolvimento . 

Reconhece vogais,  

consoantes de forma 

em desenvolvimento 

e sílabas iniciante. 

 Não está mais na 

fase  Silábico sem 

valor de escrita, 

permeia nas fases 

silábico com valor 

e Silábico 

alfabético. 

No final do projeto, 

após avaliação 

encontra-se como 

Silábico alfabético. 

Análise motora Andar para frente, correr, 

rolar pular com duas  

pernas demonstrou-se   

 

Em desenvolvimento 

 

Andar de lado e pular em 

uma perna e andar para 

trás, demonstrou-se. 

 

 

Iniciante 

 

Rolar , correr,  pular 

com duas  e uma 

perna e 

conhecimento de 

planos demonstrou-

se 

 

Avançado 

 

Noção de ritmo e 

tempo e espaço com 

a corda, demonstrou-

se 

 

Em 

desenvolvimento 

 

 Velocidade ao 

executar a atividade, 

por ter medo de 

realizar os 

exercícios, 

demonstrou-se 

Iniciante 

Andar para frente, 

para trás, de lado, 

correr, rolar 

conhecimento de 

planos pular com 

duas pernas, 

demonstrou-se. 

  

Avançado 

Ao saltar com uma 

perna, demonstrou-

se  

 

Em 

desenvolvimento 

 

 

Em avaliação, 

verificando a noção 

de ritmo ao pular 

corda, demonstrou-

se 

 

Iniciante 
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Finalizando a analise dos alunos, percebeu-se a maior importância do projeto que é 

atender as reais necessidades dos alunos, sejam elas motoras, afetivas ou cognitivas. 

Ficou claro que alguns alunos obtiveram maiores índices de desenvolvimento na 

questão motora, por já terem predominância nesta área do conhecimento, da mesma maneira 

outros alunos que se desenvolveram acentuadamente na questão de leitura e escrita, por 

também já possuírem tal facilidade, o mais importante é que todos os alunos sejam os 

habilidosos motoramente ou os habilidosos na leitura e escrita puderam participar juntos e 

proporcionando o desenvolvimento necessário para cada necessidade. 

Não era esperado que todos os alunos obtivessem conceito avançado em todas as 

análises, pois a educação não se dá por resultados homogêneos, o que mais se esperava desta 

intervenção é a possibilidade da participação democrática de todos os alunos em direção ao 

conhecimento. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 O projeto Brincando com as Letras e as Palavras em todo seu processo, proporcionou 

diversas possibilidades de interação entre professores, professores/alunos e entre os alunos. 

 Em todo decorrer da pesquisa, em acompanhamento direto com os alunos 

conseguimos analisar e intervir diretamente no processo de construção do conhecimento. 

 As atividades proporcionaram a todos nós a oportunidade de tratar o conhecimento da 

leitura, escrita e motor de maneira ampla, rompendo fronteiras colocadas historicamente. 

Desta forma, o reconhecer letras e palavras esteve intimamente ligado ao saltar e ao correr, o 

reconhecimento e aplicação das letras relacionado ao lançar uma bola, no qual o motor, 

cognitivo e afetivo andaram lado ao lado.    

 A presente pesquisa propôs possibilitar mudanças concretas nos alunos em todo 

projeto, sejam elas motoras ou de escritas. Como exemplo, no início do projeto, obtínhamos 

sete alunos no estágio pré silábico ou silábico sem valor, e ao final nenhum caso registrado. 

Em análise motora, também analisamos mudanças significativas, na qual, alunos que 

apresentaram dificuldades motoras como andar para o lado, para trás ou pular com uma perna, 

ao final do projeto apresentaram conceito em desenvolvimento ou avançado. 

 O acompanhamento individual aos alunos foi fundamental, principalmente aos que 

possuíam maiores dificuldades, como por exemplo o Aluno 19 que no início do projeto 

apresentava diversas dificuldades com maior ênfase na questão motora. Ao analisarmos ao 

final do processo observamos que apresentou mudanças significativas em relação ao que 

apresentara no inicio do projeto. O Aluno 3 sobre o qual a professora relatava que nas  

atividades em sala de aula possuía muitas dificuldades, nas atividades em quadra demonstrou  

postura totalmente contrária, pois apresentava desenvolvimento motor bem estabelecido que, 

relacionado aos estímulos de  ler e escrever proporcionaram melhoras consideráveis ao final 
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do projeto. O mais importante de todo esse processo foi que em todo momento, os alunos 

foram protagonistas de seu conhecimento, criando, desconstruindo e recriando seu próprio 

conhecimento. 

Como o projeto foi construído dia a dia, a necessidades que apareceram durante o 

percurso, sejam elas em relação ao não entendimento da atividade, eventuais problemas de 

motivação por parte dos alunos ou questões estruturais da escola como a utilização da quadra 

por outras turmas, ou ensaios esporádicos, foram resolvidos de maneira ativa e rápida. O local 

da pesquisa, por ser uma escola com um grupo coeso, não tivemos dificuldades em motivar os 

professores envolvidos na participação das atividades, no qual tive total apoio e disposição 

para nos encontrarmos para reuniões, mesmo após o horário de trabalho. 

 Aprendemos com os trabalhos colaborativos novos significados de educar, novas 

possibilidades da Educação Física escolar e novos significados da escola. Para tanto tivemos 

que romper conceitos pré definidos do que é educação, e as diferentes possibilidades para 

educar. No decorrer do projeto fiz cursos como pedagogia de projetos, embasando-me em 

relação a projetos conjuntos entre professores, curso PROFA (professores alfabetizadores), 

para maior conhecimento do ato de alfabetizar, além de resgate dos conhecimentos advindos 

da Pedagogia e especializações tanto em Educação, como em Educação Física escolar. 

 O projeto apresentado nesta pesquisa, quanto tantos outros aplicados pelo mundo 

podem ser apresentados a aplicados em outros locais que não são o de origem, desde que 

respeite as características particulares de cada grupo, promovendo adaptações e melhoras a 

cada realidade, por fim encarar o projeto não como o objeto principal do processo, mas uma 

ferramenta para que cheguemos aos objetivos propostos.    

 Ao pensar em uma Educação Física que trata de pessoas pensantes, mesmo recebendo 

inúmeras criticas de colegas de profissão, de alguns pais de alunos, que consideram a 

Educação Física como atividade apenas corporal, pudemos aprender e preparar novas 
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intervenções,  na qual pretendo expandir minha  atuação com projetos. Nesta já coloco em 

prática em minha atuação, trabalhos com diferentes professores, de diferentes disciplinas, em 

diferentes graus de ensino amplificando minha atuação e pensando em evoluir os estudos para 

graus maiores, entre eles o doutorado. 

 Mas para que os alunos sejam incluídos como serem pensantes, em escolas com 

disciplinas integradas voltadas ao aluno, de acordo com Thurler (2002), formando um grupo 

de professores ou um team-teaching, os professores também devem passar por esse processo 

de inclusão. Enquanto tivermos professores presos em suas salas de aula, ou em quadras, sem 

possibilidade de interação com os outros colegas de trabalho, em escolas que não valorizam 

os trabalhos colaborativos, dando a assessoria necessária para que sejam construídos e 

realizados projetos que não possuem um fim certo, dando lhes a possibilidades de 

experimentar, acertar, e repensar a partir de seus erros não teremos condições de atuar 

significativamente na vida dos alunos.    

Pensando especialmente nos professores de Educação Física, a mudança ocorrerá na 

área, somente quando os mesmos valorizarem sua área de atuação, se reconhecendo também 

como agentes provedores de educação, inseridos no desenvolvimento integral dos alunos 

pensando no agora e na formação futura dos alunos e não apenas professores que fazem 

alunos correrem. 

 Por esse motivo considero que os projetos colaborativos serão o carro chefe da 

educação em um futuro muito próximo, com a atuação de diferentes disciplinas atuando de 

maneira conjunta com os alunos, pensando nos mesmos como um ser único, construtores do 

seu conhecimento. Cabe a nós professores, seja no inicio ou no término de carreira atentar 

para essas necessidades de aprendizagem e na escola, voltar-se a união de diferentes linhas de 

conhecimento proporcionando um aprender agregado. 
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 Por fim, pretendemos desta forma, proporcionar novas possibilidades de atuação da 

Educação Física e as demais disciplinas, possibilitando que a aprendizagem vá além das 

paredes da instituição chamada escola.   
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