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Na última quarta-feira (19), 69 professores de Educa-
ção Física da rede estiveram reunidos no CEMEB Dona 
Floriza Nunes de Camargo para participar do primeiro 
encontro de formação do ano, organizado pela equipe 
do Programa Recreação pelo Movimento. De acordo 
com a Secretaria de Educação, o encontro teve como 
objetivo estreitar as ações do ano de 2014, planejadas 
pelos professores no início do ano letivo. 

Dentre os temas discutidos, os educadores aborda-
ram o relatório geral da Pesquisa-Ação AENE de 2013, 
bem como os procedimentos da pesquisa de 2014, a 
devolutiva dos registros das visitas pedagógicas do ano 
passado, o projeto pedagógico que será implantado 
este ano, denominado Resgate das Brincadeiras de Rua 
e a possibilidade de uma formação continuada sobre a 
nova modalidade que a Secretaria pretende trazer para 
a rede, o Slackline, esporte praticado sobre uma fita 
elástica esticada em dois pontos fixos, que permite ao 
praticante andar e fazer manobras.

Além disso, por meio de uma aula prática, os profes-
sores tiveram a oportunidade de compartilhar com os 
colegas as vivências das modalidades já aplicadas na 
Educação Física Escolar que são: Frisbee, Bumerangue, 
Dodgeball e Queimada de Cones. 

Os alunos do Pré I B, do CEMEB Carlos Alberto Fer-
reira Braga participaram de uma aula super interessan-
te envolvendo cores, histórias, leitura e muita diversão. 
Isso porque a profa. Cristiane de Oliveira  Olanda uti-
lizou um conto infantil como tema central da aula de 
arte. 

A educadora explorou a história “Cachinhos Doura-

dos e os Três Ursos” e mostrou aos alunos a diversidade 
de cores, acontecimentos e personagens presentes no 
conto. Após conhecer a narrativa, as crianças realiza-
ram a confecção de dedoches, utilizando palitos de sor-
vete, e reproduziram a narrativa através de um teatro. 

De acordo com a professora, a atividade foi muito 
produtiva, pois os alunos aprenderam por meio do con-
to e se divertiram com a produção dos personagens.  “As 
crianças ficaram encantadas, queriam ver todos os per-
sonagens do livro para compará-los aos que elas con-
feccionaram”, conta a professora.


