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ORIENTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS 

Orientação: Prof. Luciana Uhren 

 

 

Temas: 

 Práticas Pedagógicas I (7º semestre) 

Educação Física nos anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano). 

 

 Práticas Pedagógicas II (8º semestre) 

Educação Física nos anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano).  

 

 

O trabalho deve ter a seguinte estrutura: 

 

Capa – seguir modelo anexo. É importante que a identificação do trabalho esteja 

clara: nome completo do aluno, RA, semestre em curso e número da prática 

pedagógica que está entregando.  

 

Sumário – lista dos conteúdos do trabalho (todas as páginas devem ser 

numeradas para a confecção do sumário). 

 

Introdução – apresentação do trabalho, objetivos, tema e metodologia (maneira 

como o trabalho foi desenvolvido).  

 

Capítulo 1 – considerações iniciais sobre a área da Educação Física na BNCC 

(abordar os conceitos apresentados nas páginas 213 a 223 do documento – 

deve-se fazer o download do documento no site: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/). Atenção: a mera cópia do texto da 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/
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BNCC não caracteriza a realização do trabalho. É preciso ler e colocar as 

informações nas próprias palavras do autor do trabalho. 

 

Capítulo 2 – abordagem do tema específico. Para as práticas pedagógicas I 

comentar anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), e para as práticas 

pedagógicas II, os anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano). Devem 

ser comentadas as atividades propostas pela BNCC, as habilidades que 

envolvem cada atividade e cada ano que será trabalhado (ex.:  brincadeiras e 

jogos, 1º e 2º anos do ensino fundamental, habilidades: Experimentar, fruir e 

recriar diferentes brincadeiras e jogos da cultura popular presentes no contexto 

comunitário e regional, reconhecendo e respeitando as diferenças individuais de 

desempenho dos colegas). Também é preciso dar exemplos das atividades que 

serão desenvolvidas. Ex.: quais são as brincadeiras possíveis de serem 

realizadas com alunos dos 1º e 2º anos? Quais tipos de danças são adequados 

para esses alunos? 

Deve-se pesquisar na internet ações baseadas na BNCC que já foram realizadas 

por escolas ou sugestões de aplicação de atividades.  

 

Capítulo 3 – apresentação de três planos de aula. Deve-se escolher três 

atividades para aplicar nos anos do Ensino Fundamental que foram indicados. 

Os planos de aula devem apresentar os seguintes itens: 

1) Público-alvo: qual é o ano que será contemplado com a atividade proposta. 

Ex.: 5º ano do Ensino Fundamental. 

2) Tempo: quanto tempo a atividade levará para ser realizada. 

3) Objetivos: aqui pode-se colocar as habilidades da BNCC que se queira 

trabalhar. 

4) Atividade: especificar se é uma dança, jogo ou outra atividade. 

5) Recursos: indicar quais são os materiais necessários para a aplicação da 

atividade, por exemplo corda, bambolê, bola, música, quadra, sala de aula etc. 

6) Desenvolvimento: como a atividade acontecerá. É preciso explicar cada etapa 

da atividade. 

7) Avaliação: como o professor irá avaliar a participação dos alunos: observação, 

registro da atividade em fichas, roda de conversa após a atividade etc. 

 

Considerações finais – fechamento do trabalho. Aqui o aluno deve apresentar 

as impressões sobre a pesquisa realizada na BNCC e como pretende 

implementar esses novos conhecimentos em sua futura prática como professor. 
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Referências – todo o material utilizado deve ser referenciado. Pode-se utilizar 

como modelo o manual de TCC da FPG. Links isolados não serão considerados 

como referência – é preciso colocar nome do autor (ou da instituição), nome da 

publicação, data etc. 

 

 

ATENÇÃO: trabalhos com menos de 10 páginas, copiados totalmente da internet 

e com cópias entre alunos não serão aprovados.   

 

Data da entrega: 31 de maio de 2023.  

 

O envio do arquivo deverá ser feito em formato PDF para o e-mail a seguir.   

 

praticaspedagogicas.fpg@gmail.com 

 

As dúvidas podem ser tiradas pessoalmente, às terças-feiras, das 17h às 18h40 

na sala de coordenação do curso de Educação Física ou pelo e-mail acima. 
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FACULDADE PRAIA GRANDE 

 

 

 

 

 

 

NOME COMPLETO 

RA E SEMESTRE 

 

 

 

 

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS (indicar o número I ou II) 

Se for entrega de DP, indicar nesse espaço também 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praia Grande 
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