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Alternativas e estratégias didáticas para minimizar o problema de falta de espaço adequado e até
situações climáticas que impendem à realização de atividades externas durante as aulas de educação
física, são fundamentais na construção de um plano de ensino seguindo a orientações curriculares
da disciplina, a fim de não prejudicar a desenvolvimento das aulas, ajustando as necessidades da
turma e lhes favorecendo novas experiências. Este trabalho tem como objetivo relatar a experiência
de aulas ministradas para uma turma da educação infantil por duas discentes do curso de
Licenciatura em Educação Física da UFRRJ, por meio da disciplina prática Ensino da Educação
Física I durante os dias de chuva ou em que era impossibilitada a realização de atividades fora de
sala ou na quadra. As aulas foram ministradas no Centro de Atenção Integral a Criança (CAIC)
localizada em Seropédica - RJ, para a turma de Pré 2, composta de vinte alunos na faixa etária de 5
e 6 anos. Sob a supervisão do professor da turma, em dois dias distintos em que ocorreram chuvas
foram desenvolvidas práticas que contemplassem o aprimoramento de aspectos da consciência
corporal, manipulação e ritmo usando como temática o corpo humano, utilizando-se de três
atividades principais: 1) Brincadeiras cantadas em círculo, onde a turma usava as mãos de forma
ritmada e que remetessem a partes do corpo, conduzida pelas professoras. 2) A construção de um
desenho do corpo humano em tamanho real em grupo, direcionado pelas professoras. 3) Atividade
de desenhar a própria mão, a fim de estimular a exploração e manipulação de diferentes materiais
durante sua realização. Ainda que a turma apresentasse uma visão de que aulas de educação física
necessariamente deveriam ocorrer na quadra e demostravam-se contrariados quando proposto
atividades em sala, foi observado o engajamento e entusiasmo durante a participação nas atividades
realizadas. Sendo possibilitado um melhor controle de turma devido ao espaço fechado, embora
manifestassem bastante inquietação, comum ao grupo e pela quantidade de alunos, ainda assim foi
possível exercer as práticas planejadas. Pode-se dizer que o lúdico na educação infantil é o principal
componente nas aulas de educação física. Além disso, o professor precisa ter atividades reservas
para os seus alunos em sala de aula e que complementem o conteúdo programático do plano de
ensino, a fim de lidar com possíveis eventualidades sem comprometer a intencionalidade dos
conteúdos propostos.
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