


GUIA DOS VOLUNTÁRIOS

O programa educação Corporal na escola 
(peCe) visa apoiar voluntários e escolas 
parceiras do peB nas ações de suprimento 

de espaços, equipamentos e materiais para o 
ensino da educação Física e para as práticas da 
cultura corporal – esportes, ginásticas, lutas, 
danças e brincadeiras – em distintos momentos 
do cotidiano escolar.

A proposta do peCe é atrelar a gestão dos 
recursos físicos e materiais a uma proposta 
pedagógica que promova o acesso de todos 
os alunos às práticas da cultura corporal de 
movimento.

O programa contém princípios de gestão 
de espaços e materiais, além de referências 
conceituais e sugestões práticas para a oferta de 
uma educação corporal de qualidade.

O Guia dos Voluntários, exclusivo para os 
voluntários do peB, complementa o Guia dos 

parceiros, que é o material para ser compartilhado 
com a escola parceira.

O programa é composto pelos seguintes 
materiais, além de um instrumento de avaliação:

1. Guia dos voluntários

2. Guia dos parceiros: como executar o 
programa

3. Construção e reforma de quadras e 
espaços de cultura corporal

4. Seleção e gestão de materiais para práticas 
da cultura corporal

5. Confecção de materiais: soluções criativas e 
de baixo custo. 

Bom trabalho!
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GUIA DOS VOLUNTÁRIOS

por meio do peCe vocês terão oportunidade 
de conhecer novas ideias sobre as aulas 
de educação Física, esportes, danças, 

ginásticas, jogos e lutas presentes na escola 
e sobre como devemos disponibilizar espaços, 
equipamentos e materiais para estas atividades. 

Vamos, então, voltar um pouquinho no tempo...

Vocês já foram alunos da educação Básica, 
certo? Lembram-se das aulas de educação Física, 
do recreio e atividades esportivas? provavelmente 
vocês viveram cenas do tipo correr em volta 
da quadra ou repetir exercícios extenuantes 
sem saber o porquê. e, quando o professor não 
estava olhando, até paravam para descansar um 
pouquinho.

Vocês podem ter sido muito populares na escola 
por conta do esporte e talvez tenham até algumas 
medalhas guardadas. 

Mas podem ter sido excluídos ou discriminados 
por não serem tão habilidosos assim. Lembram-se 
dos meninos que não jogavam futebol? pronto... 
iam direto para o gol, ou ficavam esperando um 
tempão para jogar “de próximos”. Havia também 
as meninas que passavam algumas aulas de 
educação Física jogando queimada ou vôlei em 
um cantinho da quadra.

Relembrar a experiência de vocês e refletir sobre 
ela é fundamental para se envolver com o peCe e 
seus objetivos.
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– O que vocês aprenderam nas aulas de educação 
Física e atividades esportivas da escola?

– Se vocês praticam alguma atividade corporal 
atualmente, foi porque aprenderam na escola?

– Vocês conhecem o próprio corpo? têm uma boa 
coordenação de movimentos porque frequentaram 
as aulas de educação Física?

– Vocês vivenciaram práticas corporais 
diversificadas na escola?

– Havia recursos para experimentar atividades 
como a ginástica artística, tênis, danças 
brasileiras, judô...?

– Vocês podiam praticar atividades corporais nos 
momentos de recreio, entrada e saída da escola 
ou aos finais de semana?

Se responderam a estas questões de forma 
positiva, parabéns! Vocês tiveram boas 
experiências de educação Corporal. 

Mas se as respostas foram negativas, vocês 
vivenciaram situações que, infelizmente, ainda 
perduram nas escolas públicas.

Esta reflexão pessoal permite que vocês se envolvam 
de forma significativa com o Programa Educação 

Corporal na Escola e até revejam alguns dos conceitos 
e sentimentos sobre suas experiências escolares 
e sobre o modo como pensam a educação. isto é 

muito importante para o projeto escola Brasil.

PENSE NA SUA EXPERIÊNCIA
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GUIA DOS VOLUNTÁRIOS

A REALIDADE DA EDUCAÇÃO CORPORAL NA ESCOLA

Muitas escolas públicas brasileiras enfrentam 
desafios como:

Aulas de educação Física pouco 99
significativas para a maioria dos alunos.

práticas preconceituosas sobre o 99
feminino e o masculino no esporte.

Oferta de experiências restritas 99
a quatro modalidades: futebol, 
vôlei, basquete e handebol.

desconhecimento da importância 99
da atividade física para a qualidade 
de vida pessoal e comunitária.

Será que esta realidade é fruto apenas da 
falta de espaços, equipamentos e materiais?

Muitas vezes julgamos que sim e logo nos 
mobilizamos para captar recursos e promover 
melhorias apenas na infraestrutura.

esta atitude bem intencionada pode criar uma 
relação de dependência que não contribui para a 
real transformação das práticas pedagógicas.

O peB valoriza o protagonismo e a autonomia 
das escolas parceiras e seu alinhamento às 
concepções de educação contidas nos parâmetros 
Curriculares nacionais (pCns) e nos indicadores 
da Qualidade na educação (iQe).

no programa educação Corporal na escola vocês 
entrarão em contato com novas ideias sobre como 
a escola deve promover as práticas corporais.

para garantir o bom entendimento, o peCe 
apresenta aos voluntários um Glossário de termos 
e detalha seus principais conceitos no Guia dos 
parceiros.
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estes conceitos são fundamentais para que vocês 
e a escola parceira compreendam que a construção 
ou a reforma de espaços e a compra ou confecção 
de materiais devem ser qualificadas pela proposta 
pedagógica que se pretende desenvolver.

Educação Corporal
Área de formação escolar que dá aos alunos 

a possibilidade de ampliar seus conhecimentos 
e práticas sobre a cultura corporal para 
desenvolver-se de forma integral, exercitando os 
valores democráticos e a cidadania ativa. É de 
responsabilidade de todos os educadores e não 
apenas do professor de Educação Física. Reflete 
o modo como a escola dá oportunidade para 
a expressão corporal dos alunos em todas as 
disciplinas, nos tempos livres (recreio, entrada e 
saída), nas atividades de contraturno e projetos.

Educação Física Escolar
disciplina do currículo escolar responsável por 

ampliar os conhecimentos dos alunos sobre os 
conteúdos da cultura corporal (jogos e brincadeiras, 
lutas, esportes, danças, ginásticas e conhecimentos 

sobre o corpo). É de responsabilidade do professor 
de educação Física, mas deve estar integrada à 
proposta pedagógica da escola.

Cultura Corporal
Representa o conjunto de conceitos e práticas 

humanas expressas por meio da linguagem 
corporal: jogos, brincadeiras, esportes, ginásticas, 
danças e lutas.

Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs
documento do Ministério da educação (MeC) 

que define o compromisso da educação com a 
formação do cidadão. Orienta os programas de 
formação de educadores promovidos pelo peB.

Indicadores da Qualidade na Educação – IQE
instrumento de avaliação, planejamento e 

gestão participativos desenvolvido pela OnG Ação 
educativa, em parceria com o UniCeF, com o MeC e 
com outras instituições nacionais e internacionais. É 
utilizado pelos voluntários do peB para estruturar e 
manter as parcerias com as escolas.
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em primeiro lugar é fundamental que o 
grupo de voluntários tome contato com 
os materiais do peCe e troque impressões 

sobre o programa. Vale conversar sobre as 
experiências escolares de cada um, como 
proposto na introdução deste guia.

em seguida deve-se organizar a agenda do 
grupo de voluntários para que possam propor 
um encontro de apresentação do programa para 
a escola parceira. Lembrem-se de listar datas e 
horários possíveis.

Agora é só entrar em contato com a escola e 
agendar um primeiro encontro.

para que esta primeira reunião seja mais 
produtiva, o grupo de voluntários pode 
disponibilizar os arquivos dos materiais de apoio 
para a escola.

LEMBRETES PARA O PRIMEIRO ENCONTRO

peçam a participação dos gestores 

da escola (diretor e coordenador 

pedagógico) e do professor de educação 

Física no primeiro encontro.
Se a escola achar interessante, pode 

convidar outros membros da comunidade 

escolar como: professores de outras 

áreas, pais, funcionários e alunos.
Lembrem-se de que a escola 

precisa organizar o local para a visita, 

preferencialmente com computador e 

projetor para apresentação do peCe aos 

participantes
O grupo de voluntários fica responsável 

por produzir a ata do encontro. Levem 

um caderno ou pasta para arquivar este 

registro.

O grupo de voluntários deve ressaltar que a 
responsabilidade de execução do programa é compartilhada 

entre voluntários e escola, mas a gestão cotidiana 
do trabalho é de responsabilidade da escola.

COMO APRESENTAR O PROGRAMA À ESCOLA
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ETAPAS DO PROGRAMA

O programa acontece em 7 etapas, que 
estão detalhadas no Guia dos parceiros. 
Aqui destacamos o papel do grupo de 

voluntários em cada uma das etapas.

esta etapa pode ser iniciada na primeira reunião 99
entre voluntários e representantes da escola.

É importante que vocês mostrem 99
compromisso e disponibilidade em 
assumir responsabilidades na equipe.

procurem motivar os participantes da reunião 99
a se comprometer com a equipe de trabalho.

Lembrem-se de registrar os nomes 99
e contatos dos participantes.

Vocês podem utilizar seus conhecimentos 99
de informática para criar um grupo de 
e-mail que facilite a comunicação entre 
os membros da equipe de trabalho.

divulguem os contatos, dias e horários 99
em que os voluntários poderão participar 
das reuniões da equipe de trabalho.

Liderem a construção de uma agenda 99
de encontros da equipe de trabalho.

1. Compor a equipe de trabalho
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nesta etapa a equipe de trabalho utilizará as 
seguintes estratégias:

1. Aplicação do instrumento de avaliação da 
qualidade da educação corporal na escola.

2. Registro fotográfico dos espaços, equipamentos 
e materiais de educação corporal de que a 
escola dispõe.

3. Observação dos espaços, equipamentos e 
materiais em uso.

O grupo de voluntários é responsável por 99
disponibilizar o instrumento de avaliação 
para os outros integrantes da equipe.

procurem ajudar a escola a disponibilizar o 99
equipamento fotográfico nos dias combinados e 
a imprimir as fotos para discussão na equipe.

participem dos encontros da equipe em que 99
os materiais da avaliação serão discutidos.

Lembrem-se sempre de registrar todo o 99
processo. esta prática será fundamental na 
hora de mostrar os resultados do programa.

Colaborem com a escola para organizar o 99
material da avaliação. As fotos podem ser 
muito úteis quando o grupo de voluntários 
e a escola forem buscar parceiros para 
a concretização do plano de ação.

2. Avaliar as necessidades da escola
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nesta etapa é fundamental que os voluntários 99
e representantes da escola estejam abertos 
para conhecer as novas concepções de 
educação Física escolar e educação Corporal.

Valorizem os conhecimentos que os 99
representantes da escola apresentam.

novamente vocês poderão utilizar seus 99
conhecimentos de informática para enviar 
para a equipe de trabalho links e textos que 
acrescentem informações sobre os conceitos 
trabalhados no Guia dos parceiros.

3. Compreender os conceitos do Programa

nesta etapa vocês poderão utilizar suas 99
competências de planejamento e gestão 
de pessoas para motivar a equipe.

Mostrem-se disponíveis para assumir 99
responsabilidades ao longo do planejamento 
e das ações a serem desenvolvidas.

este é o momento de apoiar a escola na 99
mobilização da rede de parceiros para 
captar recursos para o programa.

novamente utilizem suas competências 99
de gerenciamento e organização de 
tarefas para auxiliar a escola parceira.

Contatem, juntamente com a escola 99
parceiros potenciais, que ajudem na 
concretização do plano de ação.

4. Desenvolver o plano de ação

5. Captar recursos e concretizar o plano de ação
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neste momento todos os registros do processo 99
serão fundamentais para que a equipe reflita 
sobre os resultados do plano de ação.

Se vocês contribuíram efetivamente para 99
a organização destes registros, será 
mais fácil sistematizar os resultados.

Visitem a escola e conversem com os 99
alunos, educadores e funcionários.

A equipe de trabalho deverá retomar 99
os instrumentos de avaliação iniciais e 
reaplicá-los. depois é só comparar “antes” 
e “depois” e comemorar as conquistas.

6. Avaliar os resultados do Programa

Convidem colegas de trabalho que 99
ainda não são voluntários do peB.

Ajudem a escola a convidar a rede de 99
parceiros que apoiou o programa.

desfrutem do prazer de contribuir com a 99
melhoria da educação na escola pública!

7. Divulgar os resultados
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VOLUNTÁRIOS E ESCOLA

O programa educação Corporal na escola 
(peCe) apoia a organização de espaços, 
equipamentos e materiais para o ensino da 

educação Física e para as atividades da cultura 
corporal de movimento – esportes, ginásticas, 
lutas, danças e brincadeiras – em distintos 
momentos do cotidiano escolar.

Oferece conceitos e ideias práticas a partir da 
concepção de educação Física escolar contida 
nos parâmetros Curriculares nacionais (pCns) do 
MeC.

O programa é composto dos seguintes materiais:

1. Guia dos voluntários

2. Guia dos parceiros: como executar o 
programa

3. Construção e reforma de quadras e 
espaços de cultura corporal

4. Seleção e gestão de materiais para práticas 
da cultura corporal

5. Confecção de materiais: soluções criativas e 
de baixo custo.

Bom trabalho!

Projeto Escola Brasil

APRESENTAÇÃO

Conheça a outra iniciativa do peB em prol da qualidade da 
educação corporal: o programa de formação de educadores 
Rede projeto escola Brasil de educação Física escolar – Rede 

peFe –, acessando como visitante o site  
www.pebeducador.org.br
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A construção ou reforma de quadras e o 
suprimento de materiais para atividades 
esportivas e de educação Física foram 

iniciativas que deram origem ao peB. 

Gradativamente, percebeu-se a necessidade de 
organizar as ações em torno de programas que 
valorizassem o protagonismo, o empoderamento 
e a autonomia das escolas. 

O peCe atende a essa prerrogativa. tem como 
diferencial o fato de atrelar a gestão de recursos 
materiais a uma concepção de educação corporal 
fundamentada nos conceitos de autonomia, 
ampliação de conhecimentos da cultura corporal e 
formação para a cidadania ativa.

INTRODUÇÃO

A cultura corporal representa o conjunto de conceitos e 
práticas humanas expressas por meio da linguagem corporal: 

jogos, brincadeiras, esportes, ginásticas, danças e lutas.
para os pCns a escola deve: “favorecer o acesso à Cultura 

Corporal de Movimento, buscando desenvolvimento 
pleno do sujeito, a construção da autonomia, 

cooperação, participação social e a afirmação de valores 
e princípios democráticos” (pCn, MeC, 1997).
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O peCe é composto de 5 materiais de apoio:

1. Guia dos voluntários

explica como os voluntários do peB podem 
apresentar e desenvolver o programa nas escolas 
parceiras.

2. Guia dos parceiros: como executar o 
programa

neste material voluntários e escolas encontram 
os conceitos norteadores e as etapas do 
programa, além do instrumento de Avaliação da 
qualidade da educação Coporal.

3. Construção e reforma de quadras e 
espaços de cultura corporal

Fornece dicas e exemplos de construção, 
reforma e manutenção de quadras e espaços 
lúdicos na concepção da Cultura Corporal de 
Movimento.

Apresenta ideias de intervenção em diferentes 
espaços da escola como áreas livres de terra 
batida, corredores, pátios e áreas cimentadas.

4. Seleção e gestão de materiais

Fornece dicas de materiais para os diferentes 
eixos de conteúdo da cultura corporal (esportes, 
ginásticas, danças, jogos, lutas e ginásticas) e 
apresenta algumas estratégias para armazenar e 
controlar o estoque dos materiais.

5. Confecção de materiais: soluções 
criativas de baixo custo

indica opções de materiais criativos e de 
baixo custo que podem ser confeccionados por 
educadores, alunos e familiares.

MATERIAIS DE APOIO
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O que é Educação Corporal para o PEB?

A educação Corporal é uma área de 
conhecimento escolar na qual os alunos podem 
ampliar e produzir vivências e conceitos sobre a 
Cultura Corporal, construir valores democráticos e 
exercitar a cidadania ativa.

envolve as aulas de educação Física e demais 
atividades da escola em que os alunos e a 
comunidade podem ter acesso à Cultura 
Corporal em atividades didáticas, no lazer, na 
prática esportiva e na vida comunitária.

O conceito de Educação Corporal na escola 
busca:

Romper com o modelo tradicional 99
da educação Física escolar

Romper com o modelo “rola-bola”99

Construir uma prática pedagógica 99
coerente com a concepção de 
educação Física escolar dos pCns.

CONCEITOS DO PROGRAMA

Aulas de 
educação 

Física

Jogos no 
recreio, 

entrada e 
saída

Atividades 
aos finais de 

semana

equipes de 
aprendizagem 
e treinamento 

esportivo

Aulas de capoeira, 
dança, lutas, 

ginásticas,esportes 
e ...

educação 
Corporal
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Romper com o modelo tradicional da 
Educação Física Escolar

por sua origem militar, médica e esportiva, a 
educação Física restringiu seu campo de estudos 
aos aspectos fisiológicos e técnicos da atividade 
corporal. A ênfase do trabalho na escola era a 
aptidão física e o ensino de técnicas esportivas.

nesta visão as metodologias de ensino 
não respeitavam a capacidade de construir 
conhecimento dos alunos.

Os espaços e materiais valorizados eram a 
quadra poliesportiva e materiais oficiais de quatro 
modalidades: futsal, handebol, basquetebol 
e voleibol. Além de recursos para trabalhar a 
aptidão física dos alunos.

nesta tradição valorizavam-se apenas os 
alunos habilidosos e o treinamento de equipes 
esportivas.

Características da gestão de espaços, 
equipamentos e materiais na concepção 
tradicional:

1. Privilegiam-se materiais esportivos oficiais.

2. As equipes de treinamento têm prioridade 
na utilização da quadra e dos materiais.

3. A quadra poliesportiva é o único local para 
a prática.

4. As atividades são direcionadas pelo 
professor.

5. Há tempo de espera para o uso da quadra, 
pois cada esporte coletivo acolhe de 10 a 14 
alunos por vez e as classes são compostas 
por 30 a 40 alunos.

6. Os alunos menos habilidosos têm menos 
oportunidade de uso dos espaços e materiais.
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Romper com o modelo “rola-bola”

A impossibilidade de desenvolver o modelo 
tradicional levou muitos professores de educação 
Física a abandonar a prática pedagógica e deixar 
as crianças jogar livremente seus esportes 
preferidos.

Geralmente os meninos praticam futebol na 
quadra e as meninas, queimada ou vôlei nos 
espaços ao redor.

neste modelo o professor torna-se mero 
espectador de atividades desenvolvidas pelos 
alunos, com pouca diversidade de materiais e 
espaços empobrecidos.

Características da gestão de espaços, 
equipamentos e materiais no modelo 
“rola-bola”:

1. A carência de materiais é um álibi para 
que o professor “role a bola”.

2. poucos materiais são disponibilizados para 
as crianças e elas não avançam em suas 
aprendizagens sobre a cultura corporal.
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Construir uma prática pedagógica coerente 
com a concepção de Educação Física Escolar 
dos PCNs 

Os parâmetros Curriculares nacionais abriram 
caminho para que a educação Física escolar 
deixasse de utilizar apenas o esporte como forma 
de atuação.

para os pCns, a educação Física escolar deve 
criar condições para que os alunos vivenciem 
a cultura corporal nas suas mais variadas 
manifestações (lutas, esportes, jogos, ginásticas e 
danças). 

A partir deste objetivo, a escola pode 
proporcionar às crianças e aos adolescentes 
diversas experiências educativas, que não se 
restringem às aulas de educação Física, mas 
acontecem no recreio, entrada e saída, atividades 
de contraturno, finais de semana e projetos 
interdisciplinares. por isso o peCe optou por 
utilizar-se do conceito de educação Corporal.

Nesta concepção é preciso:

1. trabalhar a partir dos conhecimentos 
prévios dos alunos.

2. Considerar as características pessoais dos 
alunos.

3. Garantir o acesso a variadas práticas da 
cultura corporal.

4. Contribuir para a construção de um estilo 
pessoal de exercê-las.

5. Favorecer o desenvolvimento de relações 
cooperativas nas práticas da cultura corporal.
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Características da gestão de espaços, equipamentos e materiais na 
concepção dos PCNs

Os espaços, equipamentos e materiais são pensados e organizados para promover:

1. A participação de todos, incluindo portadores de necessidades especiais.

2. O uso da quadra para diversos conteúdos da cultura corporal e não apenas para 
esportes coletivos.

3. diversidade de materiais e utilização de materiais regionais.

4. Materiais para uso autônomo dos alunos.

5. O direito de todos os alunos utilizarem os espaços e materiais.

6. Que os professores utilizem os materiais em práticas significativas para os alunos.

7. Materiais que divulgam conhecimentos sobre a cultura corporal: livros, dVds, 
Cds, acesso à internet...

8. Metodologias de ensino que buscam o desenvolvimento da autonomia, 
cooperação, participação social e afirmação de valores e princípios democráticos.
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Integração dos âmbitos de atuação do PEB 

no peCe, os três âmbitos de atuação do peB 
estão integrados. para suprir condições de 
infraestrutura, espaços, equipamentos e materiais 
para a educação Corporal é necessário discutir a 
proposta pedagógica e coordenar ações de gestão.

nesta concepção, o investimento em espaços, 
equipamentos e materiais é consequência e não 
condição para melhorias pedagógicas e de gestão.

Gestão
Como suprir recursos?

Como organizar e colocar 
em prática um projeto de 

ação?

Infraestrutura
Como realizar construção 
ou reforma de espaços? 
Como suprir materiais e 

equipamentos?

Pedagógico
Qual o sentido dos recursos? 
Como favorecem os objetivos 

educacionais?
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O peCe acontece em 7 etapas: 

1. Compor a equipe de trabalho

2. Avaliar as necessidades da escola

3. Compreender os conceitos do programa

4. desenvolver o plano de ação

5. Captar recursos e concretizar o plano de ação

6. Avaliar os resultados do programa

7. divulgar os resultados.

COMO O PROGRAMA FUNCIONA

em cada etapa apresentam-se sugestões de atividades 
e estratégias de ação, mas é fundamental que os 
parceiros possam trilhar seus próprios caminhos.
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1. Compor a equipe de trabalho

A equipe de trabalho será responsável por 
liderar a execução do programa. 

ela deverá ser composta de voluntários do peB, 
professor de educação Física, gestor educacional 
(coordenador pedagógico ou diretor), funcionários 
responsáveis pela manutenção da quadra e 
espaços de recreio, professores de outras 
disciplinas, pais e alunos.

O envolvimento do professor de educação Física 
e do gestor educacional é fundamental para que 
o programa esteja articulado com a proposta 
pedagógica da escola.

A equipe deverá criar estratégias de 
comunicação com os demais integrantes da 
comunidade escolar para que todos tenham a 
oportunidade de se envolver.

ETAPAS DO PROGRAMA

A equipe pode utilizar um mural 
da escola para manter toda a 

comunidade informada e envolvida 
nas ações do programa.
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2. Avaliar as necessidades da escola

nesta etapa a equipe de trabalho utilizará três 
estratégias: 

Aplicar o instrumento de avaliação da 99
infraestrutura para educação Corporal

Observar os espaços, equipamentos 99
e materiais em uso

Fotografar os espaços, equipamentos 99
e materiais em uso.

Aplicar o instrumento de avaliação da 
qualidade da Educação Corporal na escola

O instrumento foi elaborado a partir do iQe*. 

Seu objetivo é que os parceiros reflitam sobre 
a educação Corporal de forma integrada às 
dimensões da qualidade.

* Os indicadores da Qualidade na educação foram 
desenvolvidos pela OnG Ação educativa, em 

parceria com o UniCeF, o MeC e outras OnGs. neste 
documento a qualidade é vista como um conceito 

dinâmico construído pela comunidade escolar.
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nÃO SeRiA MAiS FÁCiL COnSeGUiR O dinHeiRO e COMpRAR tUdO QUe A 
eSCOLA pReCiSA?

O ponto crucial é realmente este. ter uma estrutura de espaços e materiais 
ideais não garante oferta de uma educação Corporal de qualidade.

O instrumento de avaliação nos ajuda a enxergar que os recursos materiais só 
fazem sentido quando qualificados pela ação educativa.

Quando temos um bom projeto educativo, pautado nos pCns, construído 
coletivamente, somos mais capazes de aplicar os recursos materiais de forma 
inteligente.
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Fotografar os espaços, equipamentos e materiais 
para Educação Corporal disponíveis na escola

Os integrantes da equipe de trabalho se dividem 
para produzir registros fotográficos dos espaços, 
materiais e equipamentos de que a escola dispõe.

As fotografias são legendadas e expostas em um 
Mural ou pasta.

no Mural é possível solicitar que as crianças, 
pais e educadores deem opiniões sobre como 
melhorar itens visualizados nas fotos. para esta 
atividade os educadores podem propor questões 
norteadoras.

na pasta a equipe de trabalho aponta 
possibilidades de intervenção utilizando-se de 
textos ou desenhos sobrepostos às fotos.

É possível envolver o professor de Artes. ele 
pode ajudar a pensar a estética dos espaços, 
equipamentos e materiais.

pode-se transformar esta atividade em um 
projeto interdisciplinar envolvendo os professores 
de educação Física e Artes.
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Observar os espaços, equipamentos e materiais 
em uso

Quando observamos a dinâmica das atividades 
em que os recursos para educação Corporal 
são utilizados podemos perceber mais 
detalhadamente os parâmetros levantados no 
instrumento de avaliação.

É importante variar os locais, horários, espaços 

e atividades observadas.

Pode-se definir um tempo padrão para cada 
episódio de observação. 10 minutos em cada 
local, horário, espaço e atividade são suficientes.

As observações devem ser registradas na ficha 
de observação.

Ficha de observação de atividades de Educação Corporal

data: ___/____/____ Horário: _________ Observador: _______________

Local: _______________________________________________________

Atividades desenvolvidas (síntese dos acontecimentos presentes na 

observação)___________________________________________________

_____________________________________________________________

problemas encontrados

_____________________________________________________________

Aspectos positivos

_____________________________________________________________
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3. Compreender os conceitos do Programa

para que o peCe tenha sucesso, a equipe de 
trabalho deve partilhar ideias sobre como os 
recursos materiais contribuem para a qualidade 
da educação Corporal na escola. 

esta etapa é fundamental para que a equipe 
de trabalho analise todos os dados da avaliação 
realizada na etapa anterior.

neste momento será indispensável a 
participação do professor de educação Física, pois 
ele provavelmente tem mais familiaridade com 
muitos dos conceitos que orientam o programa.

A equipe pode solicitar que este professor faça 
uma apresentação dos conceitos para o grupo ou 
selecione outros materiais de apoio.

A compreensão dos conceitos pode ser realizada 
de forma coletiva em uma reunião da equipe de 
trabalho.
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O sentido didático dos espaços, equipamentos e 
materiais

no peCe entende-se que o primeiro passo 
para a boa gestão dos espaços, equipamentos e 
materiais para educação Corporal é perceber que 
eles só têm sentido quando qualificados pela ação 
educativa. 

Antes de imaginar as condições materiais ideais 
é preciso definir com clareza qual o sentido 
didático dos recursos.

em primeiro lugar, é necessário que a 
escola defina uma concepção pedagógica de 
educação Corporal que apoie as decisões sobre 
o suprimento de espaços, equipamentos e 
materiais.

de pouco vale uma verba ilimitada para 
infraestrutura de educação Corporal se os 
professores e gestores não definem os objetivos 
didáticos. 

Os investimentos precisam ser realizados de 
forma integrada ao projeto pedagógico.

O sentido didático refere-se às justificativas 
educacionais que orientam a organização dos 
espaços, equipamentos e materiais da escola.
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Integração entre o Projeto Pedagógico de 
Educação Corporal e a organização de espaços, 
equipamentos e materiais

O objetivo deste tópico é responder aos 
educadores e à comunidade escolar as questões: 

Que concepções de educação Corporal nossos 99
espaços, equipamentos e materiais revelam? 

Como podemos reorganizar os 99
espaços, equipamentos e materiais 
partindo de concepções atuais de 
educação Corporal na escola?

para que vamos utilizar os espaços, 99
equipamentos e materiais? 

Neste tópico a escola deve refletir sobre seu projeto 
pedagógico de educação Corporal, utilizando-
se dos pCns e dos documentos curriculares 

da rede de ensino à qual está vinculada.
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Reflexão prática: exemplo de utilização dos 
conceitos do Programa

Observe a seguinte situação dos espaços e 
materiais para educação Corporal de uma escola 
pública: 

A pintura da quadra está desgastada.
O piso é escorregadio. Quando chove formam-se 
poças d’água.

O alambrado apresenta falhas.
Há um espaço de terra batida que não é 
aproveitado.
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A tabela de basquete não possui aro.
A trave do gol está desgastada e
não possui rede de proteção.

A cobertura do brinquedo do parque foi quebrada.
O piso ao final do escorregador está com pouca 
terra. O brinquedo apresenta “cantos vivos”.
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A escola possui espaços adjacentes à quadra 
que não são aproveitados e oferecem riscos à 
segurança das crianças.

Há pouca diversidade 
de materiais.
Os materiais são 
guardados de forma 
improvisada.
Muitos materiais 
colocados em uso 
são perdidos.
não há estratégias 
de identificação e 
controle do estoque 
de materiais.
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Antes de intervir nestes problemas é preciso 
pensar:

Será que a altura da cesta de basquete é 99
adequada para as crianças desta idade?

Como utilizar a quadra de basquete para 99
30 a 40 alunos ao mesmo tempo, se em 
um jogo de basquete as equipes têm 5 
jogadores em quadra? Colocamos 10 para 
jogar e outros 20 ou 30 esperam? 

Há materiais que facilitam a 99
participação de todos, incluindo alunos 
com necessidades especiais?

Como transformar o parque para que ele 99
estimule atividades cooperativas e brincadeiras 
da cultura local? 

Quando não se pensa nestas e em outras 
questões sobre os objetivos do espaço e dos 
materiais, corre-se o risco de realizar altos 
investimentos com retornos restritos, pois os 
melhores recursos não potencializam melhores 
aprendizagens das crianças e dos adolescentes. 
O intuito não é apenas que a escola fique mais 
bonita, mas que seja um espaço de estímulo às 
aprendizagens.
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na concepção da educação Corporal é muito 
mais válido ter quatro, seis, oito tabelas de 
basquete espalhadas estrategicamente na quadra, 
em uma altura condizente com as capacidades 
físicas e motoras dos alunos, do que ter duas 
tabelas oficiais, por exemplo.

Não adianta ficar empolgado com o desempenho 
da equipe de ginástica artística nas Olimpíadas e 
comprar um monte de colchões e equipamentos 
caros que ficam jogados no tempo, ou que o 

professor não tem como transportar para a 
quadra. 

não adianta deixar o parque lindo, se as 
experiências lúdicas das crianças continuam 
restritas ou se não há espaços que facilitem 
brincadeiras da cultura infantil.

Para facilitar esta reflexão criamos 10 princípios 
para pensar espaços e materiais para educação 
Corporal.

As estratégias de avaliação do peCe e a compreensão 
dos conceitos norteadores da proposta pedagógica 

de educação Corporal vão contribuir para que a 
escola realize investimentos mais conscientes, que 

garantam a qualidade do trabalho educativo.
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Dez princípios para pensar espaços e materiais 
de educação corporal

1. Segurança – não se deve oferecer riscos à 
integridade física das crianças.

2. Multiplicidade de usos – os materiais devem 
ser pensados para contemplar diversas atividades 
de cultura corporal e permitir atividades 
simultâneas.

3. Inclusão – todos devem participar e ser 
respeitados em suas possibilidades sensoriais, 
cognitivas, motoras e afetivas.

4. Gestão democrática – diálogos para a 
utilização dos materiais nas aulas e em outros 
tempos didáticos, como o recreio, o contraturno, 
os finais de semana.

5. Criatividade – o professor, as crianças e 
os adolescentes poderão criar novas formas de 

utilização dos materiais e/ou espaços.

6. Cooperação – deve-se promover o trabalho 
em grupo, o encontro entre as pessoas.

7. Adequação às necessidades e interesses 
dos alunos – os espaços e materiais devem 
respeitar as dimensões corporais e as motivações 
das crianças.

8. Plasticidade – os materiais devem possibilitar 
combinações diversificadas entre eles e com os 
elementos do espaço.

9. Autonomia – os materiais devem permitir que 
as crianças os utilizem de forma autônoma.

10. Valorização da cultura local e respeito 
ao ambiente – deve-se priorizar materiais 
oriundos da cultura local e que preservem o meio 
ambiente.

expediente

Programa
EDUCAÇÃO CORPORAL NA ESCOLA – PECE

35

http://www.projetoescolabrasil.org.br/


Apresentação

Introdução

Materiais de apoio

Conceitos do 
programa

Como o programa 
funciona

Etapas do programa

Apresentação

Introdução

Materiais de apoio

Conceitos do 
programa

Como o programa 
funciona

Etapas do programa

GUIA DOS PARCEIROSGUIA DOS PARCEIROS

4. Desenvolver o plano de ação

esta etapa envolve os seguintes passos:

Elencar prioridades

na avaliação, a equipe diagnosticou as 
necessidades da escola. É fundamental organizá-
las em ordem de prioridade e estabelecer 
objetivos de curto, médio e longo prazos.

este planejamento garante que os objetivos 
levantados pela equipe de trabalho não se 
percam com o passar do tempo e que as ações do 
programa sejam contínuas.

por exemplo: construir uma quadra pode ser 
um objetivo a ser alcançado em um ou dois 
anos, pois exige maior captação de recursos e 
planejamento; mas melhorar uma área cimentada 
utilizando-se de pinturas e equipamentos 
construídos com colaboração dos alunos, pais e 
educadores pode ser um objetivo de curto prazo, 
que garante experiências de educação Corporal 
mais ricas. 

Planejar as ações da equipe de trabalho para 
atingir os objetivos 

este planejamento pode ser realizado em um 
quadro que facilite a organização da equipe.
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Exemplo de quadro de planejamento

NECESSIDADES
Levantadas na avaliação

OBJETIVOS
Qual será o resultado final da 
intervenção?

AÇÕES
Etapas para alcançar os 
objetivos

RESPONSÁVEIS
Quem da equipe cuidará 
destes objetivos e como 
envolverá outras pessoas da 
escola?

PRAZO

Aumentar a quantidade e 
diversificar os materiais para 
as aulas de Educação Física

Construir materiais com os 
alunos e familiares

Comprar materiais para 
atividades lúdicas

Sugerir aos professores 
de Artes e Educação Física 
que realizem um projeto 
interdisciplinar de construção 
de brinquedos
Levar a necessidade de 
compra de materiais para o 
conselho da escola

Professor de Educação Física

Gestor educacional 
(coordenador ou diretor)

Agora

Melhorar o cercamento da 
quadra

Trocar o alambrado da 
quadra

Pesquisar as opções de 
cercamento
Realizar orçamentos do 
material e serviço
Buscar recursos 

Funcionário da Escola
Voluntário do PEB

Pais

6 meses

Aumentar o envolvimento 
das crianças em atividades 
lúdicas organizadas durante 
o recreio

Adotar um sistema de 
empréstimo de materiais 
para as crianças durante o 
recreio

Observar os interesses das 
crianças

Criar um kit de materiais 
com materiais construídos e 
comprados

Funcionário 

Professor de Educação Física

2 meses
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5. Captar recursos e concretizar o plano de ação

Levantar custos e recursos necessários 99
para cada intervenção.

elencar parceiros potenciais 99
e fontes de recursos.

distribuir os recursos conforme as 99
prioridades definidas no plano de ação.

Colocar a “mão na massa” para pôr 99
o plano de ação em prática.

esta etapa pode durar um tempo maior dependendo dos 
objetivos traçados no plano de ação. É o momento que exige 
maior investimento da equipe de trabalho e da comunidade 

escolar. É fundamental registrar o processo por meio de 
atas das reuniões da equipe de trabalho. pode-se criar um 
diário de bordo do programa no qual todos os participantes 

registram as ações realizadas e os resultados parciais.
O diário pode ficar em um local previamente 

combinado e de fácil acesso.
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6. Avaliar os resultados do Programa

Aplicar novamente os instrumentos de 99
avaliação utilizados no levantamento 
de necessidades da escola.

Criar canais de participação de toda 99
a comunidade escolar por meio de 
questionários, entrevistas, enquetes...

Construir uma pasta com a documentação 99
do programa: atas de reuniões, 
instrumentos de avaliação, fotos, textos 
dos alunos, cotações de materiais.

Esta etapa aparentemente finaliza o Programa, 
mas representa um novo começo, no qual se 

levantam os resultados e se planejam novas ações.

7. Divulgar os resultados para a rede de parceiros

Chegou a hora de comemorar as conquistas!!!

pode-se organizar um evento ou exposição 
para socialização dos resultados do programa, 
utilizando os registros do processo.

nesta etapa é importante ter em mãos a 
documentação das atividades desenvolvidas com 
as crianças a partir das intervenções realizadas 
nos espaços, equipamentos e materiais.

esta documentação precisa mostrar o que as 
crianças ganharam com a intervenção, como 
melhoraram suas práticas e conhecimentos sobre 
a cultura corporal.

É fundamental dar espaço para os depoimentos 
e registros dos alunos, pois eles são os 
destinatários finais da melhoria da qualidade da 
educação Corporal na escola.
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INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO

O instrumento de avaliação do peCe utiliza 
as mesmas dimensões da qualidade e 
a metodologia do iQe* para avaliar a 

proposta pedagógica de educação Corporal e da 
infraestrutura que a viabiliza na escola.

O uso deste instrumento promove reflexões 
que contribuem para que voluntários e escola 
compreendam como os recursos físicos e materiais 
devem combinar-se com o projeto educativo.

As questões apresentadas em cada tópico devem 
ser respondidas por escrito pela equipe responsável 
pela execução do programa, utilizando a mesma 

legenda de cores do iQe:

Verde – quando acha que a questão aborda um 
tema já consolidado e em bom funcionamento.

Amarela – quando considera que se trata de um 
tema já abordado na escola, mas que precisa de 
aprimoramento.

Vermelha – quando o tema abordado é 
inexistente ou precisa de muitas melhorias.

Ao final de cada dimensão a equipe deve listar 
possíveis ações para melhoria da qualidade.

* indicadores de Qualidade na educação, instrumento 
base para o estabelecimento e condução da parceria 
do peB com a escola. O documento pode se acessado 
pelos sites www.projetoescolabrasil.org.br/biblioteca 

ou www.acaoeducativa.org.br/indicadores

INTRODUÇÃO
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INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO

1. Ambiente físico para práticas de Educação Corporal

Como está o estado de conservação da 
quadra? (piso, cobertura, alambrados)

esses espaços estão em bom estado de 
conservação? São seguros? São bonitos?

A quadra dispõe de equipamentos como 
traves de gol, postes de vôlei, tabelas e 
cestas de basquete?

Há áreas cobertas que possam ser 
utilizadas? Quais?

Além da quadra, a escola dispõe 
de outros espaços para prática de 
atividades da cultura corporal? Quais?

As crianças utilizam a quadra e outros 
espaços da escola em momentos de lazer 
(recreio, entrada/saída ou contraturno)? 
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INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO

As áreas livres possuem alguma estrutura 
que estimule atividades da cultura 
corporal? ex: pintura no piso, gol móvel, 
mesa de ping-pong? 

Os alunos podem utilizar os materiais em 
horários de entrada, recreio e saída?existem materiais para cada eixo da 

cultura corporal (jogos, esportes, 
ginásticas, danças e lutas) em 
quantidade, qualidade e variedade? 

Onde e como os materiais são 
guardados?

Os professores os utilizam de forma 
adequada?
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INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO

2. Ambiente educativo para práticas de Educação Corporal

Como é a relação professor/aluno e 
aluno/aluno nas práticas da cultura 
corporal?

Os alunos partilham espaços e materiais 
a partir de valores de amizade, 
solidariedade e respeito ao outro?

A seleção e utilização dos materiais 
contribuem para que as crianças 
aprendam a não discriminar os colegas 
por diferenças de gênero, habilidade ou 
etnia?

Como os conflitos sobre o uso dos 
espaços e materiais são tratados pelo 
professor de educação Física? 
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INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO

3. Prática pedagógica e avaliação em Educação Corporal

Há um projeto pedagógico de educação 
Corporal na escola?

Os professores planejam as aulas e 
os modos como os recursos materiais 
contribuem para os objetivos didáticos? 

A comunidade escolar conhece e 
partilha as ações deste projeto?

Os recursos materiais são pensados a 
partir da cultura local e dos interesses 
da comunidade? 

Os materiais existentes são coerentes 
com o projeto pedagógico?

Os materiais e atividades possibilitam a 
prática inclusiva?
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INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO

4. Ensino e aprendizagem da leitura e da escrita 
com conteúdos da cultura corporal

A escola dispõe de materiais (livros, Cds, 
dVds, revistas, softwares) em que os 
alunos podem obter informações sobre a 
cultura corporal? 

O professor de educação Física utiliza 
estes materiais?

Os alunos produzem diversas formas 
de registro sobre os conhecimentos da 
cultura corporal que aprendem?  
Ex: cartazes, seminários, panfletos, 
tabelas de jogos etc.?

Os gestores escolares (diretor / 
coordenador pedagógico) se envolvem 
com as necessidades de materiais e 
espaços para educação Corporal na 
escola?

Os alunos possuem espaço no caderno 
para registros dos conhecimentos 
construídos nas aulas de educação Física?
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INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO

5. Gestão escolar democrática da proposta pedagógica 
e dos recursos para Educação Corporal

Os alunos e a comunidade participam 
das decisões sobre a captação e uso de 
recursos para educação Corporal?

O professor de educação Física ouve 
os alunos na hora de decidir como os 
espaços e materiais serão utilizados?

A informação sobre os espaços e 
materiais existentes na escola é de 
conhecimento dos alunos, pais e 
professores? 

Os gestores escolares (diretor / 
coordenador pedagógico) se envolvem 
com as necessidades de materiais e 
espaços para educação Corporal na 
escola?
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INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO

6. Formação e condições de trabalho dos educadores

A formação continuada dos professores 
aborda a utilização de recursos materiais 
para educação Corporal?

Os professores estão envolvidos na 
conservação dos espaços, equipamentos 
e materiais?

A gestão de recursos para educação 
Corporal é discutida nos horários de 
trabalho coletivo da escola?
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INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO

7. Acesso e permanência dos alunos nas atividades de Educação Corporal

A organização do espaço e dos materiais 
contribui para atenção especial aos alunos 
que não participam das atividades de 
educação Corporal?

Os materiais e espaços permitem atenção 
aos diferentes níveis de habilidade e a 
inclusão de todos?

expediente

Programa
EDUCAÇÃO CORPORAL NA ESCOLA – PECE

48

http://www.projetoescolabrasil.org.br/


Introdução

A quadra

Terreno

Localização

O caimento do piso

Tipos de piso

Redes de Proteção e 
Alambrados

Dimensões das 
quadras

Pinturas das quadras

Utilização dos espaços

Gestão do uso

Bibliografia

CONSTRUÇÃO DE QUADRAS

A quadra poliesportiva é um dos espaços 
privilegiados para atividades da cultura 
corporal de movimento.

infelizmente, em boa parte das escolas públicas, 
uma quadra bem estruturada ainda é um 
sonho. Os altos custos e a aplicação de técnicas 
construtivas inadequadas tornam a manutenção 
da quadra uma tarefa árdua e nem sempre 
satisfatória.

A construção ou reforma de quadra deve 
considerar as diferentes possibilidades de sua 
utilização: nas aulas de educação Física; no 
recreio, nos horários de entrada e saída das 
aulas; em atividades esportivas; em festas e 
eventos da escola.

neste caderno apresentam-se informações 
importantes para apoiar os parceiros – voluntários 
e escola – na tomada de decisões sobre o tema. 

discutem-se princípios pedagógicos para a 
utilização da quadra e são apresentadas algumas 
dicas para a estruturação de espaços adjacentes a 
ela e de brinquedos de parque.

Fatores como insolação, localização em relação 
ao prédio escolar, tipo de piso, cobertura e 
cercamento também são abordados de maneira 
simples e objetiva.

Projeto Escola Brasil

INTRODUÇÃO

expediente

Programa
EDUCAÇÃO CORPORAL NA ESCOLA – PECE

49

http://www.projetoescolabrasil.org.br/


Introdução

A quadra

Terreno

Localização

O caimento do piso

Tipos de piso

 Redes de Proteção e 
Alambrados

Dimensões das 
quadras

Pinturas das quadras

Utilização dos espaços

Gestão do uso

Bibliografia

CONSTRUÇÃO DE QUADRAS

precisamos lembrar que a educação Física 
e as atividades da cultura corporal no 
contraturno escolar não devem ter os 

mesmos objetivos do treinamento esportivo que 
acontece em clubes e equipes competitivas.

Para os fins da Educação Corporal, devemos 
acrescentar materiais móveis para tornar o uso 
do espaço mais inclusivo (gols e tabelas móveis 
que facilitam o uso da quadra na transversal, por 
exemplo). devemos pensar em como dividir o 
espaço para usos múltiplos.

O espaço da quadra só se tornará capaz de 
mobilizar aprendizagens da cultura corporal na 
perspectiva inclusiva se o professor realizar as 
mediações necessárias.

A QUADRA NA CONCEPÇÃO DA CULTURA CORPORAL
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CONSTRUÇÃO DE QUADRAS

para decidir como construir ou reformar a 
quadra é preciso levar em conta as condições 
técnicas do local de construção, as necessidades 
de uso (definidas no projeto pedagógico) e a 
disponibilidade de recursos financeiros. 

Os tópicos abaixo precisam ser analisados:

localização e dimensões99

tipo de piso99

caimento e drenagem de águas99

tipo de cercamento e cobertura99

pintura de linhas demarcatórias 99

acessórios para os diferentes 99
conteúdos da cultura corporal.

Decisões sobre a construção da quadra
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CONSTRUÇÃO DE QUADRAS

Materiais construtivos: 

nos últimos anos, os materiais e tecnologias de 
construção de quadras evoluíram, com o objetivo 
de melhorar o desempenho e segurança física dos 
praticantes.

esta evolução acompanhou muito mais as 
necessidades do treinamento esportivo do que as 
situações de educação corporal e da ludicidade, 
por isso os gestores e educadores devem 
estar atentos à escolha de formas construtivas 
condizentes com os objetivos didáticos do espaço 
da quadra.

no Brasil, há diversas empresas especializadas 
na construção de quadras, as quais nem sempre 
oferecem informações neutras sobre a solução 
mais adequada para as necessidades e o poder 
aquisitivo da escola. por isso é fundamental que 
os gestores e educadores conheçam a diversidade 
de possibilidades de construção, optem pela 
melhor relação custo-benefício e adaptem os 
materiais às necessidades do trabalho educativo.

A quadra poliesportiva: 

As quadras poliesportivas foram criadas para 
aproveitar melhor os espaços das escolas, 
clubes e áreas de lazer, pois os campos de jogo 
para futsal, basquete, vôlei, tênis, handebol 
são sobrepostos no mesmo espaço. A distinção 
entre cada campo se dá pelo emprego de cores 
diferentes e linhas demarcatórias específicas de 
cada modalidade. 

Antes da construção de uma quadra é preciso 
analisar três pontos fundamentais: terreno, 
localização e caimento do piso.
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CONSTRUÇÃO DE QUADRAS

A terra sobre a qual a quadra será construída 
deve ser bem compactada com a ajuda de um 
rolo compressor. em áreas aterradas é preciso 
realizar a compactação com máquinas mais 
pesadas, garantindo que não haja, futuramente, 
trincas e ondulações no piso.

TERRENO
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CONSTRUÇÃO DE QUADRAS

Localização em relação ao sol: 

O melhor posicionamento é aquele em que o 
comprimento da quadra condiz com o eixo norte-
sul. 

desta forma a iluminação incide nas laterais 
maiores da quadra. este posicionamento permite 
que os alunos e professores não fiquem com os 
olhos ofuscados quando utilizam o campo de 
jogo. O mesmo vale para iluminação artificial. 
As luminárias devem ser colocadas nas laterais 
maiores.

Localização em relação ao prédio escolar: 

É importante que o acesso à quadra seja 
seguro e protegido da chuva. Se for possível, é 
importante cobrir a quadra. Ao mesmo tempo, é 
importante observar a distância e o isolamento 
acústico das salas de aula. É realmente bastante 
complicado trabalhar em sala de aula com a 
visibilidade e o som da quadra presentes.

Localização em relação a pontos de água e banheiro: 

O ideal é que a quadra disponha de pontos de 
água para hidratação dos alunos e professores e 
que esteja localizada próximo a pelo menos um 
banheiro, facilitando a supervisão do professor e o 
atendimento às necessidades das crianças e  
dos adolescentes.

É interessante, também, que a quadra disponha 
de latas de lixo em seu entorno.

Localização em relação ao almoxarifado:

Outro fator a considerar é a proximidade da 
quadra em relação ao local em que os materiais 
são armazenados, facilitando o transporte e 
utilização de materiais de diferentes dimensões e 
especialmente os de grande porte, como postes 
de fixação de redes, colchões de ginástica, bancos 
suecos, plintos etc.

LOCALIZAÇÃO
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para melhor escoamento das águas das 
chuvas, o caimento ideal do piso da quadra 
é de 0,7% para os dois lados, mantendo-

se o centro da quadra seco. em quadras abertas 
sobre solo de terra deve-se construir canaletas 

de escoamento nas laterais maiores. isto evita 
a infiltração da água na parte interna do piso e 
possíveis erosões ou rachaduras com o decorrer 
do tempo, como na imagem abaixo:

O CAIMENTO DO PISO 
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Piso de concreto

É um tipo de piso popular na construção de 
quadras escolares. É bastante resistente e duro. 
Absorve pouco o impacto dos movimentos, mas 
permite diversos usos: prática de esportes com 
bola, skate, patins, bicicleta, estacionamento 
de carros e colocação de mesas e cadeiras em 
eventos e festas.

Alguns especialistas consideram o piso de 
concreto uma tecnologia ultrapassada para a 
construção de quadras, no entanto geralmente é 
a primeira opção de gestores escolares por falta 
de informações.

O piso de concreto tem custo elevado por m² e 
apresenta juntas de dilatação que, se não forem 
bem executadas, podem causar rachaduras. não 
proporciona amortecimento e nem impulsão aos 
movimentos. 

Após a fase de aplicação do concreto, o piso 
apresenta-se áspero e necessita de aplicação 
de lixa antes da pintura. este procedimento 
torna o piso bastante liso, podendo ocasionar 
escorregões, especialmente se a drenagem 
de águas das chuvas não for realizada 
adequadamente. 

A vantagem do piso de concreto é que não exige 
mão de obra especializada na construção de 
quadras. Sua execução é simples: réguas de aço, 
de 5 cm de altura x 2,5 cm de largura, dispostas 
em quadrados de 2 x 2 m sobre 5 cm de camada 
de pedras nº 2. 

Os quadrados devem ser preenchidos por uma 
camada de 8 cm de concreto. em seguida deve-se 
aplicar resina acrílica e pintura esportiva.

TIPOS DE PISO 
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PISO ASFÁLTICO 

Há diversos tipos de piso asfáltico: frio, rígido 
e quente. Os mais adequados para escolas são 
o asfáltico rígido e o asfáltico quente, pois o 
asfáltico frio apresenta restrições quanto ao 
tipo de calçado e não permite a utilização da 
quadra para atividades com rodas (skate, patins, 
bicicleta), festas e eventos.

Piso asfáltico rígido

Substitui o piso de concreto apresentando 
melhor relação custo-benefício. É um piso 
monolítico (sem juntas de dilatação) e atende aos 
mesmos usos do piso de concreto como: esportes 
com bola, estacionamento, festas e eventos, 
andar de skate, patins, bicicleta. Apresenta 
melhor amortecimento e atrito (escorrega menos) 
do que o piso de concreto.

As camadas do piso asfáltico rígido são: uma base 
de pó de pedra, uma camada de 5 cm de pedra nº 
1, uma camada de emulsão asfáltica, outra camada 
de pedriscos (de 3 a 5 cm), uma outra camada 
de emulsão asfáltica e de 2 a 5 demãos de resina 
sintética. para manutenção deve-se observar a 

qualidade da resina sintética periodicamente. em 
quadras descobertas a média de duração da resina 
é de 5 anos e em quadras cobertas, de 8 anos.

Piso asfáltico quente 

É também um piso monolítico, mas com 
amortecimento menor que o asfáltico rígido 
(ganha apenas do piso de concreto, cujo 
amortecimento é nulo). este piso já é popular em 
quadras escolares, pois proporciona os mesmos 
usos que o piso de concreto, mas é mais macio e 
custa menos.
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Piso de grama sintética

O custo depende da altura dos fios, 10 mm 
(decoração de áreas de lazer) até 25 a 63 
mm. Muito utilizado em quadras de futebol, 
pode também atender a atividades lúdicas, 
principalmente com crianças pequenas, pois 
fornece ótimo amortecimento.

Utilizado também para o conforto térmico. 
Dificulta atividades de quicar a bola, como 
basquete. 

É colocado sobre uma base de concreto com 
um sistema de colagem resistente às variações 
climáticas. Se bem aplicado, tem um ótimo 
sistema de drenagem de água.

Atualmente apresenta materiais macios, que 
evitam ralados e contusões. exige a utilização de 
calçados adequados. não permite durante seu uso 
o porte de comida, bebida, animais ou cigarro. 
deve ser varrido regularmente. 

A qualidade do material varia em termos de 
espessura, maciez e cores. pode ser aplicada 
com uma manta amortecedora, tornando ainda 
mais agradável o amortecimento do impacto 

dos movimentos. A grama recebe por cima areia 
(é essencial para a durabilidade do projeto) e 
grânulos de borracha.

Piso de saibro 

Utilizado em quadras de tênis, pistas de 
atletismo e canchas de bocha. 

Absorve o impacto, protegendo as articulações 
dos praticantes. Suas camadas são: terra 
compactada, entulho cerâmico, uma camada 
de saibro e pó de telha. As linhas podem ser 
demarcadas com argamassa, areia ou fita 
sintética removível.
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Piso de areia

É um piso utilizado na prática de futebol de 
areia e vôlei de praia. tem baixo custo. Sua base 
é terra compactada e areia. na execução deste 
piso deve-se prestar atenção à drenagem e à 
proteção da areia, para que ela não seja levada 
pelas águas da chuva. Outro fator a ser levado 
em consideração é a higiene da areia, pois ela é 
suscetível à contaminação por fezes de animais 
como gatos, cachorros e pombos. por isso o ideal 
é que seja protegida por cercamento com redes 
ou alambrados.

Piso flutuante de madeira

É o piso de valor mais elevado do mercado. 
Utilizado apenas em áreas fechadas. Apresenta 
excelente conforto térmico, amortecimento, atrito 
e absorção de impactos. Sua aplicação depende 
da qualidade da madeira – densidade e umidade 
– e das características do ambiente, como a 
umidade relativa do ar.
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Placas de polipropileno 

Oferecem maior amortecimento e impulso do 
que os pisos de asfalto e concreto. têm maior 
aderência que o piso de concreto, evitando 
escorregões. Apresentam-se em placas de 25 cm 
por 25 cm de polipropileno injetado. podem ser 
aplicadas sobre pisos antigos de madeira, pedra, 
cimento ou asfalto, desde que estejam firmes 
e nivelados. São indicadas para áreas internas, 
externas e playgrounds.

Piso de EDPM

Apresenta o maior amortecimento, impulsão e 
atrito. É especialmente indicado para a prática do 
atletismo. Há materiais voltados para a prática 
amadora e profissional.

PISOS EMBORRAChADOS
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O cercamento é um dos problemas típicos 
das quadras. Cercar a quadra é importante 
para preservar a dinâmica do jogo com 

bola, ao mesmo tempo em que garante a 
segurança nas adjacências. 

pode-se utilizar o alambrado malha 2-1/2 (63,50 
mm), fio 12 (2,75mm) galvanizado, revestido 
ou não com pVC (cores azul ou verde) ou uma 
rede de proteção em fio de nylon de 2,5 mm 
com malha de 0,5 c, 0,10 c e 0,12 c, conforme a 
necessidade do local.

O alambrado possui a vantagem de ser 
estrutural, servindo também como item de 
segurança da escola. 

A rede é mais flexível e adapta-se bem 
em espaços cobertos. Caso se opte por uma 
instalação de rede tipo cortinado, esta possui a 
vantagem de cercar o espaço “temporariamente”, 
possibilitando um melhor aproveitamento da 
quadra para atividades com bola ou atividades 
simultâneas de jogo, esporte, luta, dança e 
ginástica.

REDES DE PROTEÇÃO E ALAMBRADOS
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Cada modalidade apresenta especificações 
quando às dimensões do campo de jogo. Os 
educadores e gestores devem conhecer as 

indicações a fim de garantir o uso da quadra para 
jogos esportivos. entretanto, é possível adaptar 

as dimensões oficiais para a prática educativa 
e recreativa. nesta adaptação é fundamental 
manter as proporções entre os diversos espaços 
de jogo.

DIMENSÕES DAS QUADRAS

Modalidade Comprimento (m) Largura (m) 

Handebol 40 20

Futsal 40 20

Basquete 

mini basquete

28

26

15

13

Vôlei 18 9

tênis 23,77 8,23

Vôlei de praia 16 8

Futebol de campo 120

90

Máximo 90

Mínimo 45
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A estética é uma aliada imprescindível no 
processo formativo e no respeito pelo 
material/ edifício público, refletindo-se nas 

ações da escola com os alunos e vice-versa. por 
isso, é importante que a escola melhore seus 
espaços, tanto com produtos a serviço da cultura 
corporal como com produtos estéticos, refletindo 

sobre a combinação de cores e formas.

A precariedade da pintura se apresenta, muitas 
vezes, pelo fato de os materiais utilizados não 
serem de primeira qualidade e/ou inadequados 
ao uso.

PINTURA DAS QUADRAS 

As tintas pU (poliuretano) em ambientes 
externos ou epóxi em quadras 
cobertas são os materiais indicados 
para durabilidade da pintura, evitando 
desgastes precoces como na imagem à 
direita. 
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A pintura dos pisos de quadras e outras áreas 
cimentadas para atividades de educação 
Corporal pode ser enriquecida com outros 

grafismos, que atendam aos interesses das 
crianças e educadores e não apenas as linhas de 
jogos esportivos.

A pintura pode reproduzir um espaço de jogo 
que valorize tanto o brincar/jogo quanto o 
esporte. Seus grafismos podem auxiliar que 
grupos de jogos utilizem simultaneamente o 
espaço e ou espaços de jogos diversos – espaços 
de dança e de esporte/atletismo. 

Assim a quadra deixa de ser de uso exclusivo 
da bola e torna-se um espaço para uso do corpo, 
valorizando-se a cultura corporal e a cultura da 
infância.

Apresentamos alguns exemplos de pinturas 
diferenciadas, mas cada escola deve definir 
sua estética e grafismos de acordo com as 
necessidades de trabalho com a cultura corporal 
de movimento. 

Os educadores da área de Artes, pais, gestores, 
professores e alunos podem envolver-se em um 
projeto de revitalização da pintura da área de 
cultura corporal. A renovação do espaço pode ser 
realizada com a comunidade.

Veja na página seguinte alguns exemplos de 
grafismos.

GRAFISMOS
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Veja alguns exemplos
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Jogos múltiplos

As linhas laranjas 
indicam lateral da 
quadra, como pista 
de atletismo. A 
pintura central é de 
jogo tradicional.

Grafismos de bola

O grafismo torna 
a quadra mais 
lúdica – é adequado 
a quadras que 
são utilizadas por 
crianças menores, 
ou para uma 
segunda quadra da 
escola.

Jogos nas 
transversais 

As linhas verdes 
indicam uso de gols 
simultaneamente 
na vertical/
transversal da 
quadra e as listas/ 
faixas amarelas nas 
laterais indicam uso 
para corrida.
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n a concepção deste programa a educação 
Corporal não se restringe à prática e ao 
treinamento de modalidades esportivas 

tradicionalmente presentes nas quadras 
poliesportivas. 

O objetivo é que tOdOS os alunos tenham 
acesso às diferentes manifestações da cultura 
corporal de movimento; e que usufruam desta 
cultura para se desenvolver e participar de forma 
construtiva da vida comunitária. 

neste sentido, é interessante que os educadores 
e as crianças possam adequar o espaço da quadra 
para múltiplos usos, conforme os exemplos a 
seguir.

Quadra de vôlei: 

Se a escola possui espaço para uma quadra de 
vôlei com medidas oficiais (9 m x 18 m), pode-se 
diversificar seu uso das seguintes formas:

1) Quadra reduzida para jogos com regras 
quase oficiais, porém para alunos mais novos (10 
a 12 anos). O espaço ao redor pode ser de cor 
diferente ou apenas as linhas serem de espessura 
menor do que a oficial. A quadra menor possui  
1 m a menos no comprimento de cada lado e  
0,5 m na largura, ficando com a medida de 16 m 
x 8 m.

UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO DA QUADRA NA CONCEPÇÃO DA CULTURA CORPORAL 
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2) Utilização da quadra menor para o jogo de 
queimada com crianças que possuam menos força 
para arremessar a bola.

Utilizando a quadra neste mesmo sentido e 
divisão é possível utilizar dois campos de 3 m 
x 9 m para jogar 4x4 ou 5x5. Assim teríamos 

respectivamente também 24 ou 30 alunos em 
atividade ao mesmo tempo. Cada quadra teria 
6 m x 9 m. neste caso deve-se retirar a rede e 
postes para não atrapalharem o campo do meio 
da quadra. 
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Quadra de futsal ou handebol 

A divisão da quadra em 2 mini quadras permite 
que se jogue 2 jogos ao mesmo tempo. As linhas 
que demarcarão a divisão podem ser feitas com 
corda elástica ou fita de cadeira de praia (linha 
demarcatória para a areia), para atravessar a 
quadra dividindo-a no comprimento, com fita 
crepe ou giz. 

As linhas oficiais demarcarão as linhas de fundo 
e laterais das mini quadras. Com esta divisão 
podemos ter, em cada campo, 4x4 ou 5x5 alunos, 
o que permitiria manter em atividade 16 ou 
20 alunos, respectivamente. esta quantidade é 
superior aos 10 alunos que utilizariam o mesmo 
espaço para jogar com regras e número de 
jogadores oficiais.
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G eralmente a quadra da escola é utilizada 
para muitas atividades. isto pode gerar 
conflitos:

entre os educadores, pois querem 99
utilizar o espaço nos mesmos horários 
ou precisam dividir a quadra.

entre as crianças, pois muitas vezes os meninos 99
e/ou crianças maiores acabam impondo seus 
desejos de atividades e tempo de utilização.

entre educadores e crianças, principalmente 99
quando os educadores não permitem que as 
crianças ocupem o espaço no tempo livre.

entre educadores e a comunidade, quando não 99

há abertura da escola para o uso comunitário 
ou quando crianças e adolescentes invadem 
o espaço no decorrer das aulas de educação 
Física e demais atividades da cultura corporal.

É necessário, portanto que tOdA a comunidade 
escolar se envolva em um debate democrático 
que gere combinados e regras para utilização da 
quadra. 

As prioridades e o tempo de utilização serão 
resolvidos a partir desta ação. pode-se produzir 
cartazes com as regras e a planilha de horários de 
utilização. É fundamental, também, que todos se 
sintam responsáveis pela manutenção do espaço, 
incluindo a limpeza diária da quadra.

GESTÃO DO USO DA QUADRA 
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Espaços adjacentes à quadra 

estes espaços podem ser intencionalmente 
estruturados para permitir atividades simultâneas 
e um maior envolvimento de todos os alunos nas 
atividades de educação Física. podem também 
ampliar as possibilidades de brincadeiras e jogos 
nos horários de recreio. Observem imagens de um 

espaço típico próximo à quadra poliesportiva.

É um espaço plano de terra adjacente a uma 
quadra de cimento.
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CONSTRUÇÃO DE QUADRAS

A proposta abaixo sugere uma pintura de 
quadra polivalente na qual os retângulos verdes 
possibilitam a divisão em dois campos de jogo na 
transversal e como um único campo.

O campo de terra pode ser enriquecido com um 
conjunto de pedras grandes para brincadeiras 

de equilíbrio ou como “bancos” alternativos 
ou espaço de se esconder/obstáculo. A árvore 
oferece aconchego e sombra. Há uma quadra de 
areia circular alternativa para jogos com bola, 
peteca, há dois postes para fixação da rede, mas 
que podem ser removidos. Ao lado há um banco/
arquibancada.
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CONSTRUÇÃO DE QUADRAS

na imagem abaixo, a arquibancada recebe 
rampa e se transforma em espaço de jogo, de 
escorrega, de brincar com skate ou de escalada. É 
um elemento simples que pode ser confeccionado 
de madeira, móvel. no exemplo abaixo, o 
corredor lateral da quadra recebe pintura que 
estimula o brincar.

A área de resíduo abaixo, ao receber uma 
pintura, transforma-se em pista de corrida, 
espaço de jogo (bolas servem como tema de jogo 
tipo pega-pega, twist etc.) e o muro verde é uma 
lousa, ou seja, um espaço de expressão no qual 
corpo e arte se unem.
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CONSTRUÇÃO DE QUADRAS

Estruturação de espaços de playground

Os playgrounds podem ser excelentes 
espaços de cultura corporal lúdica na escola, 
especialmente com a ampliação da escolarização 
obrigatória para crianças de 6 anos. 

podem ser utilizados em momentos livres, sob 
supervisão dos educadores ou em atividades de 
projetos e sequências didáticas. 

Os equipamentos de playground podem ser 
confeccionados com diferentes materiais: 

metálicos, de alvenaria, de madeira e de plástico.

Os playgrounds tradicionais de metal, 
representados na imagem abaixo, são 
considerados obsoletos em termos de segurança 
e estímulo ao desenvolvimento infantil. Segundo 
os novos conceitos de espaços lúdicos, estes 
brinquedos não estimulam a imaginação, não 
possibilitam um alto grau de interatividade da 
criança e por isso condicionam gestos codificados 
e limitados que restringem a brincadeira, além de 
oferecerem riscos à segurança.

expediente

Programa
EDUCAÇÃO CORPORAL NA ESCOLA – PECE

73

http://www.projetoescolabrasil.org.br/


Introdução

A quadra

Terreno

Localização

O caimento do piso

Tipos de piso

Redes de Proteção e 
Alambrados

Dimensões das 
quadras

Pinturas das quadras

Utilização dos espaços

Gestão do uso

Bibliografia

CONSTRUÇÃO DE QUADRAS

educadores e gestores devem estar atentos a 
estas novas tendências, especialmente quando 
forem construir ou reformar seus playgrounds.

Há possibilidade, também, de realizar 
intervenções de baixo custo que agreguem valor 
ao espaço de que a escola dispõe.

no exemplo abaixo, um playground típico é 
enriquecido com pintura no piso, cobertura na 
caixa de areia e trançado de elástico, tornando 
as brincadeiras mais criativas, com materiais de 
baixo custo.

É importante destacar que cada escola deve 
planejar suas intervenções a partir do estudo 
detalhado do espaço, conforme as orientações do 
Guia dos Parceiros. 

É possível envolver as próprias crianças nas 
intervenções com utilização de sucatas de 
grandes dimensões, como no projeto publicado na 
Revista nº 17 do instituto Avisa Lá: formação de 
educadores (http://www.avisala.org.br).
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CONSTRUÇÃO DE QUADRAS

Os espaços lúdicos devem: 

proporcionar variedade de movimentos, 99
individualmente ou em cooperação;

incorporar elementos para 99
estimular a imaginação; 

propor estímulos perceptivos;99

não visar apenas ao desenvolvimento 99
muscular e motor;

estruturar “cantos” com atividades 99
diferenciadas, conforme os interesses das 
crianças: brincadeiras criativas, imaginativas, 
com elementos da natureza, isoladas ou em 
pequenos grupos, e atividades motoras.

Segurança nos Parques 

A segurança das crianças é fundamental. no 
entanto, não devemos confundir elementos que 
oferecem risco com elementos perigosos.

Algumas sugestões para manter o parque 
seguro:

inspecionar o espaço diariamente; se 99
não for possível, semanalmente;

Ao escolher um equipamento ou objeto 99
para o parque, verificar a qualidade 
e durabilidade do material;

tentar visualizar os vários usos 99
que o equipamento oferece;

imaginar de que maneiras a criança pode 99
subverter o uso do equipamento: por exemplo, 
escorregar de cabeça para baixo. de que 
maneiras esse gesto promove acidentes?;

Ao colocar as regras no parque, 99
consultar a opinião das crianças. Regras 
formuladas em grupo são democráticas 
e mais facilmente aceitas;

Anotar numa caderneta a frequência e o 99
local dos acidentes. dessa maneira constrói-
se um histórico dos locais de maior risco; 

 evitar passar os nossos medos para a 99
criança, pois todo desenvolvimento envolve 
riscos. estes, porém, devem ser calculados 
para não se tornarem acidentes.
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CONSTRUÇÃO DE QUADRAS
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CONSTRUÇÃO DE QUADRAS
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SELEÇÃO DE MATERIAIS

O objetivo deste caderno é apoiar os 
parceiros – voluntários e escolas – na 
estruturação de critérios de seleção e 

armazenagem de materiais para a educação 
corporal. ele também indica uma lista de 
materiais interessantes. 

A falta de materiais e equipamentos de 
qualidade para atividades da cultura corporal 
é, muitas vezes, um álibi para justificar as 
fragilidades da prática. de outro lado, também 
ocorre o envio de materiais inadequados para as 
escolas, que o professor não sabe utilizar ou que 
não atendem à cultura de educação corporal da 
escola, simplesmente porque os educadores não 
são consultados. 

É importante destacar que a gestão de materiais 
para a educação corporal, especialmente para as 
aulas de educação Física, depende da articulação 
de diversas dimensões da prática como:

- expectativas de aprendizagem 

- adequação aos interesses e necessidades dos 
alunos

- número de alunos que utilizarão os materiais

- conteúdos da cultura corporal a serem 
trabalhados

- proximidade do local de armazenagem, entre 
outros.

Refletir sobre estas dimensões contribui para 
que os investimentos em materiais sejam bem 
aplicados, ou seja, retornem em melhoria da 
qualidade das aprendizagens dos alunos e nas 
condições de trabalho dos professores.

Projeto Escola Brasil

INTRODUÇÃO
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SELEÇÃO DE MATERIAIS

Falta de materiais99

inadequação à faixa etária99

Materiais restritos à prática das 99
quatro modalidades tradicionais (vôlei, 
futsal, handebol e basquetebol)

pouca diversidade de materiais da 99
cultura corporal de movimento

Falta de locais apropriados para 99
armazenar os materiais

Falta de estrutura para transporte dos materiais99

perda e desgaste constantes dos materiais99

Falta de critérios para avaliar a relação 99
custo-benefício dos materiais

Mau uso dos materiais, provocando 99
desgaste precoce

Falta de sistema de controle do estoque.99

A superação destes problemas exige que 
educadores e gestores elaborem princípios como 
os contidos na página seguinte.

DESAFIOS DA GESTÃO DE MATERIAIS 
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SELEÇÃO DE MATERIAIS

n o Guia dos parceiros apresentamos dez 
princípios de gestão de materiais para 
educação corporal. Vamos retomá-los...

Segurança –99  não devem oferecer riscos 
à integridade física das crianças; 

Multiplicidade de usos –99  devem ser pensados 
para contemplar diversas atividades de cultura 
corporal e permitir atividades simultâneas; 

Inclusão –99  todos participarem e serem 
respeitados em suas possibilidades 
sensoriais, cognitivas, motoras e afetivas; 

Gestão democrática –99  diálogos para 
a utilização nas aulas e em outros 
tempos didáticos, como o recreio, o 
contraturno, os finais de semana; 

Criatividade –99  o professor, as 
crianças e adolescentes devem poder 
criar novas formas de utilização;

Cooperação –99  devem promover o trabalho 
em grupo, o encontro entre as pessoas; 

Adequação às necessidades e 99
interesses dos alunos – os espaços e 
materiais devem respeitar as dimensões 
corporais e as motivações das crianças;

Plasticidade –99  os materiais devem 
possibilitar combinações diversificadas entre 
eles e com os elementos do espaço; 

Autonomia –99  devem permitir que as 
crianças os utilizem de forma autônoma; 

Valorização da cultura local e respeito 99
ao ambiente – deve-se priorizar 
materiais oriundos da cultura local e 
que preservem o meio ambiente.

PRINCÍPIOS DE UTILIZAÇÃO DOS MATERIAIS 
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SELEÇÃO DE MATERIAIS

Vale mais a variedade do que a quantidade, 99
pois é possível revezar o uso, criar circuitos, 
atividades múltiplas numa mesma aula.

Qualidade nem sempre significa maior preço. 99
por exemplo, há bolas de eVA para vôlei que 
são muito mais adequadas para o iniciante do 
que as bolas oficiais e são muito mais baratas, 
além de terem uma durabilidade bem razoável. 

para crianças menores a proporção quantidade 99
de material x número de crianças deve ser 
menor: pelo menos 1 material para cada 2 
crianças; para adolescentes podemos ter 
1 material para cada 8 ou 10 alunos.

CRITéRIOS PARA SELEÇÃO DE MATERIAIS
Os materiais confeccionados com 

sucata ou aqueles pertencentes à 
cultura local muitas vezes respondem 
melhor ao projeto didático do que os 
materiais comprados prontos. 

É aconselhável, ainda, privilegiar 
o investimento em materiais de 
aprendizagem em lugar dos de 
treinamento. Os materiais específicos 
de algumas modalidades podem ser 
conhecidos pelas crianças por meio de 
visitas a locais de prática e treinamento.
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SELEÇÃO DE MATERIAIS

ESPORTES

A compra de materiais deve estar condicionada 
às modalidades escolhidas por alunos, professores 
e a comunidade, adaptando os materiais às 
necessidades didáticas.

Basquete: bolas de de diferentes tamanhos 
baby, mirim e adulto, tabelas em diferentes locais 
e alturas, aros;

Vôlei: bolas eVA, bolão de plástico, bolas 
oficiais, redes, postes, antenas, kit de vôlei de 
praia, corda elástica;

Handebol: bolas H1L e H2L, mini-traves;

Futsal: bolas max 100, 200, 500;

Atletismo: disco, dardo, martelo, pelota, peso, 
colchão para salto em altura, bastão, barreira, 
postes para salto em altura, bloco de partida;

Tênis: raquetes, bolinhas, redes;

Futebol americano: bola da modalidade;

Flag: bandeiras;

Beisebol: tacos, bolas e luvas;

Diversos: cones pequenos, médios e grandes, 
coletes, bolas de borracha nº 8, 10 e 12, 
bambolês, apitos, bomba de bola, bicos de 
bomba, dependendo do caso um compressor de 
ar elétrico.

MATERIAIS PARA OS DIVERSOS EIXOS DA CULTURA CORPORAL
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SELEÇÃO DE MATERIAIS

GINÁSTICAS

Ginástica artística: colchões variados, 
elementos de espuma (cunhas, hexágonos, 
cilindros), trave de equilíbrio, plinto, barra fixa, 
pranchas de equilíbrio, materiais para circuitos;

Ginástica rítmica: bola de borracha, maça, 
corda individual, fita, arco; 

Ginástica (qualidade de vida): colchonetes, 
pesos livres, caneleiras, fitball, bolinhas de 
massagem, bastão.

Aparelho de som e CDs 

Tecidos coloridos

Instrumentos rítmicos

Espelho
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SELEÇÃO DE MATERIAIS

DANÇAS E ATIVIDADES RÍTMICAS

tecidos (tnt) para a confecção de fantasias, 
materiais recicláveis para instrumentos 
personalizados (latinhas, baldes, garrafas pet, 
dentre outros), instrumentos musicais, Cds de 
diversos ritmos musicais, som e caixa amplificada.

LUTAS (artes marciais diversas e capoeira) 

tatames, berimbau, atabaque, pandeiro, caxixi, 
equipamentos de proteção para treinamento de 
golpes e saco de areia.
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SELEÇÃO DE MATERIAIS

Bolas de diversos tamanhos, pesos, cores e 
texturas; cordas elásticas, de grupo, individuais; 
peteca; frisbee; raquetes de frescobol; tacos; 
bilboquê; saquinhos de areia de diversos 
tamanhos; bambolê; ioiô; linha de pipa; bolinha 
de gude; brinquedos circenses; elástico de saltar; 
amarelinhas de diversas formas; boliche; patins; 
skate; patinete, brinquedos da cultura local; aro 
de rolar, chinelão... 

JOGOS E BRINCADEIRAS 
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SELEÇÃO DE MATERIAIS

BOLAS 

Bolas de borracha, nº 8, 10 e 1299

Bolas de plástico99

Bolas de vôlei eVA99

Bolas de vôlei99

Bolas de futsal99

– Max 100

– Max 200

– Max 500

Bolas de basquete99

– Adulto

– infantil

– Baby

Bolas de futebol de campo99

Bolas de futebol americano99

Bolinhas de frescobol99

Bolinhas de tênis99

Bolinhas de borracha99

Bola de plástico 60 cm de diâmetro99

LISTA BÁSICA DE MATERIAIS 
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SELEÇÃO DE MATERIAIS

CORDAS e materiais para saltar 

Corda elástica99

Corda individual99

Corda em grupo99

elástico de saltar99

MATERIAIS DE REBATER 

tacos99

Raquetes de frescobol99

Raquetes de tênis99

Raquetes de plástico99

Brinquedos de rebater99

petecas99

MATERIAIS DE GRANDE PORTE 

Colchonetes99

Colchão “geladeira”99

Colchão tipo tatame com velcro 99

Materiais de espuma: plano 99
inclinado, rolos, octogonal

plinto 99

Banco sueco99

Mini trampolim99

Cavaletes de madeira99

pranchas e traves de madeira99

túnel de tecido 99

escadas de cordas99

elementos para organização de circuitos99

tecidos grandes para jogos cooperativos99
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SELEÇÃO DE MATERIAIS

MATERIAIS DE MANIPULAÇÃO

Bambolês99

Argolas99

Vai-vem99

Bilboquê99

Fita de ginástica rítmica99

Maça de ginástica rítmica99

Bastão de diversos tamanhos99

Frisbee 99

pneus de bicicleta99

diabolô 99

Malabares99

MATERIAIS DE EQUILÍBRIO

perna de pau99

Sapato de lata99

pranchas de equilíbrio99

pneus de carro99

Carretéis de madeira (usados 99
para fios de aço)

Blocos de madeira99

pegadas de eVA99

Chinelão99

plataformas de equilíbrio 99
com estímulos variados
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Armazenagem
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Armazenagem

SELEÇÃO DE MATERIAIS

A rmazenar o material adequadamente 
é essencial para facilitar o uso e a 
conservação. 

O ideal é dispor de uma sala especialmente 
reservada para este fim, próxima aos locais de 
prática (quadra, pátio, área externa). 

Se a escola ainda não dispõe de uma sala 

específica e bem localizada é possível desenvolver 
algumas soluções utilizando carrinhos, 
estantes ou caixas bem organizadas. 

em muitas escolas os materiais para atividades 
da cultura corporal são guardados em locais 
improvisados, apertados, que dificultam a 
organização e o acesso, como mostram as 
imagens abaixo.

DICAS DE ARMAZENAGEM DE MATERIAIS 
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Dicas de 
Armazenagem
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Armazenagem

SELEÇÃO DE MATERIAIS

Rede para guardar bolas penduradas 
possibilita melhor armazenagem e 
transporte. A transparência permite 
melhor controle do material.

O saco serve tanto para guardar as 
bolas como para as crianças brincarem 
de corrida – o mesmo material utilizado 
de forma diversa.

Imagens www.wefi.de
Carrinho projetado especialmente 

para transporte de materiais.

SOLUÇÕES DE ARMAZENAGEM
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Dicas de 
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Soluções de 
Armazenagem

SELEÇÃO DE MATERIAIS

Caixa de madeira

1 m de altura, 70 cm de largura 
e comprimento (divisórias à 
vontade)

Carrinho de metal

70 cm de largura, 1 m de 
comprimento, 1 m de altura
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CONFECÇÃO DE MATERIAIS

U m dos aspectos mais criativos da cultura 
corporal de movimento é a utilização de 
materiais confeccionados pelos próprios 

praticantes.

na escola, esses objetos podem ser resgatados 
ou criados de acordo os interesses dos alunos 
e as necessidades de aprendizagem do projeto 
educativo. As crianças podem e devem participar 
da concepção e execução dessas construções.

Muitos educadores já desenvolvem materiais 
alternativos para driblar a falta de recursos de 
suas escolas ou para atender aos seus objetivos 
educacionais. este caderno do programa educação 
Corporal na escola – peCe apresenta parte dessa 
experiência.

Alguns materiais podem ser criados pelos 
educadores e alunos, mas precisam ser bonitos 
e funcionais. É fundamental que não ofereçam 
riscos à segurança das crianças e sejam pensados 
a partir de dois critérios: as brincadeiras que 
serão realizadas e a estética que se quer imprimir. 

É importante lembrar que a própria construção 
dos materiais pode se transformar em um projeto 
didático envolvendo os professores de educação 
Física, Artes, Língua portuguesa e outras 
disciplinas.

Projeto Escola Brasil

INTRODUÇÃO
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Pneus de carro, moto e bicicleta 

diferentes espessuras e raios possibilitam 
atividades variadas, de manipulação (rolar, 
equilibrar, girar) do pneu.

Os pneus podem ser utilizados como obstáculos 
para atividades de circuito e equilíbrio, como 
piques em brincadeiras de pega-pega, como alvos 
para lançar bolas ou como trampolim para saltos.

CARDÁPIO DE MATERIAIS
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CONFECÇÃO DE MATERIAIS

MATERIAIS DE MARCENARIA SIMPLES 

pode-se utilizar sobras de madeira para criar 
soluções que enriquecerão as atividades da 
cultura corporal como: trave de equilíbrio, perna-
de-pau, gol e sarrafo para salto em altura.

Os materiais devem ser lixados e fixados de 
maneira segura.
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Pé de lata

Material: 

2 latas99

Corda de varal99

prego e martelo para furar as latas99

Como construir: 

pegar as duas latas e furar embaixo com o prego. pas-
sar a corda por dentro dos furos e dar um nó para não 
escapar.

pode-se colocar uma alça para as mãos. Utilize uma 
mangueira ou argola.
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Furacão

Material: 

2 garrafas plásticas99

Glíter 99

durex 99

Água99

1 tampa de garrafa plástica99

tesoura99

Como construir: 

pegue uma garrafa e coloque água e glíter até a me-
tade.

Faça um furo na tampa, da largura de um lápis.
tampe a garrafa que está com água. pegue a outra 

que está vazia, junte as duas, boca com boca, colocan-
do durex ou fita adesiva.

pegue o brinquedo, vire fazendo movimentos em cír-
culos e logo verá o furacão.

expediente

Programa
EDUCAÇÃO CORPORAL NA ESCOLA – PECE

96

http://www.projetoescolabrasil.org.br/


Introdução

Cardápio de Materiais

Bibliografia 

CONFECÇÃO DE MATERIAIS

Boliche

Material: 

6 garrafas de plástico99

Bolas de diferentes tamanhos99

Água ou pedrinhas para colocar 99
dentro das garrafas

tinta plástica99

Como construir: 

pegue as 6 garrafas, lave-as e coloque pedras ou água 
dentro delas para não caírem.

pinte-as com tinta plástica, fazendo diferentes dese-
nhos para decorar.
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Raquete de cabide

Material: 

Cabide de tintureiro99

Meia de seda99

tinta plástica para colorir99

Fita crepe99

Como construir: 

puxar o cabide pela extremidade pela qual é pendura-
do até que adquira o formato de um losango. encapar 
essa armação com a meia de seda bem esticada, dar 
um nó e passar fita adesiva para fixar.
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Bilboquê

Material:

Copos descartáveis de água mineral99

Barbante99

tinta plástica99

Bolas de meia ou rolhas99

Como construir: 

Fazer um orifício no fundo do copo, passar o barbante 
prendendo com um nó. na outra extremidade, amarrar 
a bola de meia, uma rolha ou a tampinha da garrafa. 
pintar com tinta plástica.
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Pompons de lã

Material:

Sobras de lã de diversas cores99

papelão ou objetos variados para enrolar a lã99

Como construir: 

A largura do objeto ou papelão em que você enrolar 
a lã é que definirá o tamanho do pompom. Você pode 
fazê-lo mais leve ou mais pesado, dependendo da qua-
lidade de lã que utilizar. depois de enrolar a lã, é só 
retirá-la do objeto, amarrar no meio e abrir as extremi-
dades, cortando as dobras.
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Arcos

Material:

Mangueira de mais ou menos 1,5 cm de 99
diâmetro e 60 cm de comprimento

Fita isolante99

Grampeador 99

Como construir: 

A mangueira cortada na medida acima é unida pelas 
extremidades, sendo grampeada e emendada com a 
fita isolante.
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Vai-vem 

Material:

duas garrafas pet99

Fita adesiva colorida99

tesoura99

Corda de varal de nylon99

Como construir:

Corte o terço superior de cada garrafa, encaixe-os 
pela base mais larga e fixe com a fita adesiva. Corte o 
nylon em dois pedaços com a medida mais conveniente 
para o tamanho das crianças. Quanto menor a criança, 
menor o cordão. passe os cordões paralelamente por 
dentro da garrafa. Amarre uma argola de plástico ou 
passe uma mangueira para formar a argola.
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Enrola-bola

Material: 

dois cordões de 1,50 m99

Um cordão de 70 cm com um bola de 99
meia amarrada na extremidade

Como construir: 

Os cordões maiores serão amarrados nas cinturas dos 
“enrolabolistas” e no cordão menor, que tem a bola de 
meia amarrada. Os “enrolabolistas” deverão movimen-
tar os quadris até conseguirem enrolar o cordão menor 
nos maiores.
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Gancho virarrodas 

Material: 

Bastão de madeira ou de bambu99

1 arame grosso, mas flexível99

Fita crepe ou barbante99

Alicate99

Uma roda 99

Como construir: 

dobre uma ponta do arame em forma de U, num ângu-
lo de 45°, com o auxílio do alicate. prenda a outra ponta 
no bastão, com a fita crepe ou o barbante. Para brincar, 
faça a roda girar no chão. Corra atrás dela e encaixe o 
gancho. Mantenha-a toda em movimento nas direções 
que desejar, apoiada e impulsionada com o gancho.
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Diabolô 

Material: 

dois funis de plástico99

Um parafuso com porca e duas arruelas99

Um pedacinho de mangueira de 1,5 cm99

1,20 m de cordão99

duas varetas de 60 cm99

Como construir: 

Corte os biquinhos e as alças do funis. Corte firme, 
reto, para possibilitar uma união perfeita dos funis. É só 
lembrar da ampulheta. Atravesse o pedacinho de man-
gueira pela abertura menor de um funil e encaixe no 
outro funil.

Coloque a arruela no parafuso, passe o parafuso pelo 
buraquinho da mangueira, coloque a outra arruela e 
aperte a porca. Cuidado! não aperte muito, porque o 
plástico pode rachar. Amarre o cordão nas pontas das 
varetas – ou fure as pontas das varetas –, passe o cor-
dão e dê uns nozinhos nas pontas.
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Saquinhos de arroz 

Material: 

tecido99

Linha e agulha de costura99

Arroz99

Como construir: 

Recorte retângulos de aproximadamente 2x3 cm, cos-
ture-os e vire-os do lado direito, deixando uma abertu-
ra para colocar o arroz, que será costurada ao final.
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Ioiô 

Material: 

Jornal99

Cola99

Látex 99

papel colorido99

Barbante99

1 círculo pequeno de papel 99
para acabamento

tesoura99

Como construir: 

pegue o jornal, amasse e faça uma bola. pegue o 
barbante, enrole na bola e amarre. pegue um pe-
daço de látex e amarre no pedaço de barbante.
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Pipa

Material: 

3 varetas99

Carretel de linha99

tesoura99

Cola99

papel de seda99

Saco de lixo 99

Como construir: 

pegue as varetas, faça 2 cruzes e passe a linha para 
prendê-las no meio e ao redor. Cole esta armação em 
uma folha de papel de seda. Recorte deixando uma bar-
ra de 0,5 cm. passe cola nas barras e dobre-as por cima 
das linhas e varetas. Corte tiras de saco de lixo de 50 
cm. Amarre-as em uma linha para fazer a rabiola. Faça 
o estirante.
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Bastão de garrafa 

Material: 

3 ou 4 garrafas de água mineral 99
da mesma marca

tinta plástica99

Fita adesiva99

Arroz ou pedrinhas ou tampinhas de garrafa99

Como construir: 

Recorte das garrafas seu terço superior, encaixe uma 
na outra, fixando com a fita crepe. Pinte de cores va-
riadas.

Pegadas de EVA

Material:

Retalhos de eVA99

Caneta de tecido ou de Cd99

Como construir:

Recorte os retalhos em formato de pegadas e monte 
amarelinhas para saltar de diferentes maneiras ou de-
safios de equilíbrio com as pegadas viradas para diver-
sos sentidos.
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Fita Mágica

Material:

Cavilhas n° 10 (bastões de materiais 99
que servem para fazer encaixes, 
encontrados em marcenarias, ou outros 
bastões de sucata de madeira).

Fita de cetim em várias cores/ ou fita metálica/ 99
ou fita de tecido (3 cm a 5 cm de largura)

percevejos (tachinhas)99

tesoura 99

Cola 99

Como construir:

Corte a fita de cetim. Prenda-a à cavilha com o per-
cevejo e a cola. Faça uma barra na extremidade oposta 
utilizando a cola.
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educação da USp, 1998.
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