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A dimensão atitudinal refere-se ao domínio dos conhecimentos de si mesmo. Cabendo ao professor
de Educação Física através das atividades planejadas para aula transmitir aos alunos as formas de
autoconhecimento, tendo em consideração as diversas manifestações da cultura corporal do
movimento, isto é, a construção de atitudes e valores que irão compor a formação de caráter do
cidadão. Esta dimensão poderá associar-se as dimensões procedimentais e conceituais no
planejamento das aulas, embora possa haver ênfase em determinadas dimensões durante a
intervenção pedagógica. Este trabalho consiste em um relato de experiência de estágio e tem como
objetivo a reflexão sobre a dimensão atitudinal desenvolvida nas atividades planejadas durante as
aulas de Educação Física na Educação Infantil. O estágio desenvolveu-se numa instituição
educacional privada que atende Educação Infantil e o primeiro segmento do Ensino Fundamental,
localizado no município de Nova Iguaçu – RJ. O projeto pedagógico desta instituição, até o
momento do estágio, não apresentava uma proposta para componente curricular Educação Física e
também não havia professor para tais atividades. No intuito de cumprir com minhas
responsabilidades como professora estagiária, bem como as implicações do cotidiano da práxis
pedagógica oportunizada pela experiência do estágio, procurei no planejamento das intervenções
sistematizar atividades que abrangessem conteúdos e elementos diretamente associados a dimensão
atitudinal, através da interdisciplinaridade, com ludicidade, jogos populares e brincadeiras cantadas
sem desconsiderar as principais necessidades de natureza motora, afetiva e cognitiva das crianças.
Foram realizadas três intervenções em dias distintos, com o tempo aproximado de 30 min., onde
foram desempenhadas atividades numa turma composta de 10 alunos, com idade entre 4 a 5 anos,
sendo desenvolvida uma brincadeira cantada sobre partes do corpo seguido da construção do
desenho do corpo humano orientada, uma amarelinha e um circuito de habilidades básicas. No
decorrer de todas as atividades desenvolvidas durante o estágio observou-se as dificuldades de
sociabilização presente no grupo. Dentre tais, destaca-se questões referentes ao relacionamento
socio-afetivo da turma, caracterizando o individualismo comum nesta fase. Durante o estágio
através do período de observação e auxilio nas tarefas da rotina escolar da turma, busquei no
planejamento e implementação da aula contribuir na melhoria das atitudes e valores das crianças,
como respeitar as diferenças, as regras de tempo, espaço delimitado e comportamento, o controle de
suas ações e emoções, além de promover prazer e alegria na prática das atividades. Por fim, devemse considerar todas as dimensões como estratégia de aprendizagem na proposta de ensino para o
desenvolvimento do aluno desde a infância, a fim de propiciar a inserção do indivíduo na sociedade,
respeitando o universo cultural do mesmo para sua formação integral.
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