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INTRODUÇÃO: O jogo é um dos conteúdos que compõem o currículo mínimo proposto pela

Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro para a Educação Física, assim como os
esportes, danças e ginásticas legitimados na Base Nacional Comum Curricular. O jogo é proposto
nas três séries do Ensino Médio, cada uma com ênfases e complexidades diferentes. OBJETIVO: O
presente trabalho é um relato de experiência da disciplina de Estágio Supervisionado no Ensino
Médio do Curso de Graduação em Licenciatura em Educação Física da UFRRJ, com o objetivo de
socializar as experiências vivenciadas durante o período de estágio em uma escola estadual de
Ensino Médio localizada no município de Seropédica, estado do Rio de Janeiro.
DESENVOLVIMENTO: Em um dos bimestres durante meu período de estágio, o conteúdo
trabalhado com as turmas era o jogo. Tive contato direto com uma turma de 1º e outra de 3º ano,
contando com a orientação e supervisão das duas professoras de Educação Física das referidas
turmas. As primeiras semanas foram voltadas para a observação durante as aulas, o que me
possibilitou traçar um planejamento para posteriormente ministrar as aulas como professora
estagiária, sempre utilizando o currículo mínimo como referência para o planejamento das aulas
desenvolvidas durante o estágio. Para o primeiro ano a proposta da professora foi voltada para jogos
em equipe, a princípio sem um viés competitivista, estimulando a participação e o entrosamento
entre os alunos, já que se tratava do primeiro bimestre letivo e muitos alunos ainda estavam se
conhecendo. Pude ministrar uma aula de jogos cooperativos para esta turma, utilizando
principalmente os pequenos jogos e uma aula com jogos de tabuleiro. Para o terceiro ano, foi
proposto que os alunos conhecessem, vivessem e soubessem as principais características dos
diferentes tipos de jogos: populares, cooperativos, competitivos, pré-desportivos, dentre outros.
Tive a oportunidade de ministrar uma aula com esta temática onde após cada jogo os alunos
deveriam opinar sobre que tipo de jogo aconteceu e explicar o porquê. Também participei assistindo
as apresentações de trabalho desta turma sobre jogos populares, que contou como parte da avaliação
do bimestre. Os objetivos propostos em conjunto com as professoras para as aulas foram atingidos,
havendo uma grande aceitação, participação e aprendizado por parte dos alunos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Em suma, entende-se que o jogo é um espaço favorável para o
desenvolvimento dos alunos e deve ser visto com sua devida importância como conteúdo da
Educação Física Escolar, não como um momento apenas voltado para a recreação, para ocupar
tempo, mas sim como uma ferramenta lúdica que traga reflexão e construção de novos
conhecimentos, reforçando valores sociais.
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