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Apresentação
Este Vlog foi desenvolvido como produto educacional da pesquisa "Educação

Física em Ação: A utilização de um Vlog como recurso didático no Ensino

Médio Integrado" durante o programa de mestrado profissional em Educação

Profissional e Tecnológica (PROFEPT). A pesquisa teve como objetivo

desenvolver uma ferramenta capaz de melhorar o processo de ensino e

aprendizagem das aulas de Educação Física do Instituto Federal, no

Amazonas (IFAM) - Campus Presidente Figueiredo. A pesquisa conduzida pelo

professor de Educação Física, Eder Marcio Araujo Sobrinho, foi realizada com

alunos ingressantes em cursos técnicos de nível médio do IFAM. 

A problemática envolvendo o estudo foi o desinteresse e a falta de motivação

de muitos alunos em participar das atividades propostas pela disciplina, além

da diminuição da carga horária do componente curricular, impossibilitando

que os conteúdos fossem trabalhados em suas dimensões conceituais,

procedimentais e atitudinais. Assim, tendo como base estudos que apontam a

utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) nas aulas de

Educação Física, surgiu a ideia de utilização das videoaulas para introdução

dos conteúdos teóricos da disciplina. Como resultado, ocorreu um aumento

expressivo do interesse e participação dos alunos nas atividades, além de

melhora significativa na aprendizagem. 

                           

Partindo dessa experiência, este Vlog apresenta-se como uma alternativa

para subsidiar professores de Educação Física do Ensino Médio Integrado, que

identificam em suas realidades a mesma problemática apresentada no estudo

ou aqueles que pretendem diversificar as aulas tradicionais. Além da

disponibilização de videoaulas com conteúdos ligados a cultura corporal do

movimento, o Vlog apresenta, ainda, sugestões de atividades para articular

esses conteúdos com as dimensões procedimentais e atitudinais, contribuindo

para um processo de aprendizagem que busque a formação integral do aluno.
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As TICs no contexto educacional
Atualmente existem inúmeros argumentos

que são favoráveis à multiplicidade de

aprendizagem proporcionada aos alunos

por meio das novas tecnologias. Com

isso, as Tecnologias da informação e

comunicação (TICs), se tornaram uma

ferramenta fundamental para

elaboração de novas metodologias, na

busca por aulas cada vez mais dinâmicas

e atrativas para os alunos do ensino

médio integrado (DEMO, 2009; DINIZ,

2014).

As aulas de Educação Física na

escola podem acontecer

também fora das quadras, nos

diversos ambientes que

estruturam as instituições

educacionais, com outros tipos

de materiais pedagógicos, sem

que haja a necessidade de

desconsiderar as bolas, arcos,

corda, entre outros instrumentos

tradicionais. As TICs favorecem

a potencialização dos

conteúdos da Educação Física

em todas as suas dimensões

(DARIDO; RANGEL, 2005).

TICs na Educação Física, uma
alternativa para além das
quadras
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Foi com base nas discussões e

experiências exitosas envolvendo

a utilização das TICs no

ambiente escolar, em especial

nas aulas de Educação Física,

que surgiu a ideia de utilização

de videoaulas para

introdução dos conteúdos

teóricos da disciplina,

oportunizando que a dimensão

conceitual fosse contemplada

por meio de um Vlog

Educacional.

Mas a final, o que é um Vlog
Educacional?

O Vlog Educacional

caracteriza-se pela utilização dos

recursos audiovisuais com fins

educacionais. A figura do vlogger é

representa pelo professor, já os

conteúdos, em sua grande

maioria, são produzidos a partir das

temáticas abordadas em sala de aula.

Os conteúdos publicados em Vlogs

Educacionais criam bastante empatia

com os alunos, uma vez que é possível

trabalhar esses conteúdos de forma

dinâmica e atrativa, além de

proporcionar maior flexibilidade para

que a construção do conhecimento

ocorra, também, por meio de

comunidades de rede (CERIGATTO,

2019; SIEMENS, 2008)
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Conhecendo o Vlog Educação
Física em Ação

A utilização do Vlog
Educação Física em

Ação por professores de
Educação Física do

Ensino Médio Integrado,
favorece a articulação
dos conteúdos próprios

da disciplina com os
princípios da Formação

Humana Integral
presentes na Educação

Profissional e
Tecnológica.

O Vlog Educação Física em Ação apresenta-

se como uma alternativa para subsidiar

professores de Educação Física do Ensino

Médio Integrado, com videoaulas sobre os

conteúdos da cultura corporal e sugestões de

atividades práticas.

A estrutura do Vlog
O Vlog Educação Física em Ação foi criado por meio da plataforma Google

Sites, uma ferramenta gratuita que possibilita ao usuário diversos recursos

para estruturação e edição de sites de forma fácil e intuitiva. Optamos pela

criação do vlog através dessa plataforma justamente pelas facilidades

apresentadas no processo de construção do produto educacional, desde a

organização do layout inicial, até a finalização e publicação na internet.

Inicialmente, pensamos na criação da logomarca do vlog e dos banners que

seriam utilizados nas páginas, para isso utilizamos figuras e imagens dos sites:

freepik e vecteezy. A edição foi realizada por meio da plataforma de design

gráfico Canva, que permite aos usuários criar gráficos de mídia social,

apresentações, pôsteres e outros conteúdos visuais. 

Após essa etapa, partimos para estruturação do produto educacional no

Google sites, criamos o menu com as páginas do vlog e iniciamos o processo

de inserção dos arquivos. Assim, o Vlog Educação Física em Ação ficou divido

em : início, videoaulas, sugestões de atividades, sobre e contato. O vlog pode

ser acessado através do link: https://www.educacaofisicaemacao.com.br/
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Fonte: Vlog Educação Física em Ação, 2020.

A página inicial do Vlog apresenta uma mensagem de boas vindas e uma

breve apresentação sobre os conteúdos disponibilizados.   Estão disponíveis

também os ícones que direcionam o usuário para as redes sociais oficiais do

Vlog no Instagram e Youtube.  Ao clicar no item “videoaulas” do menu

principal, o usuário será direcionado para a página referente aos conteúdos

teóricos da Educação Física, que foram divididos em cinco videoaulas: estilo

de vida, metabolismo e exercício físico, tipos de corpos e padrões estéticos,

princípios do treinamento e respostas hormonais ao exercício.

As cinco videoaulas iniciais foram aplicadas com

alunos ingressantes no Ensino Médio Integrado,

abordando os conteúdos teóricos da Educação

Física, nessa etapa, de uma forma diferente da

tradicional. A elaboração dos roteiros foi feita com

base nos conteúdos presentes na ementa do curso

Técnico de nível médio em Desenvolvimento de

Sistemas do IFAM – Campus Presidente Figueiredo,

nos três eixos temáticos da disciplina: linguagens

corporais; linguagens corporais para a saúde

coletiva e linguagens corporais para a sociedade.

Página Inicial do Vlog
Figura 1 - Layout da página inicial do Vlog

Videoaulas
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Figura 2 - Página do Vlog destinada as videoaulas

Fonte: Vlog Educação Física em Ação, 2020.

A ideia essencial é que essas videoaulas sejam utilizadas para contemplar
a dimensão conceitual dos conteúdos. O professor poderá utilizá-las
solicitando aos alunos que assistam os conteúdos antecipadamente, como
forma de introdução dos conceitos que, posteriormente, serão praticados
nas aulas. É importante ressaltar a necessidade de articulação das
videoaulas com atividades práticas (dimensão procedimental) e
reflexivas (dimensão atitudinal), promovendo um processo de ensino e
aprendizagem onde todas as dimensões do conteúdo sejam abrangidas.

Figura 2 - Dimensões dos conteúdos da Educação Física

Fonte: Darido e Rangel, 2005.
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Buscando promover a articulação dos saberes próprios da Educação
Física com os princípios de formação humana integral, esse produto
educacional apresenta sugestões para desdobramentos das videoaulas
em atividades práticas relacionadas aos conteúdos teóricos, aliando
teoria a prática. Ao clicar no item “sugestões de atividades” do menu é
possível ter acesso a uma página do Vlog que conta com sugestões de
atividades práticas para serem realizadas ou adaptadas pelos professores
de acordo com sua realidade. Essas sugestões apresentam-se como uma
forma de articular as dimensões: conceitual, prodedimental e atitudinal.

Figura 3 - Página do Vlog destinada as videoaulas

Fonte: Vlog Educação Física em Ação, 2020.

Como disciplina obrigatória no
ensino médio é imprescindível que a

Educação Física busque o
engajamento nesse projeto
educacional que busca uma

formação não apenas para o mundo
do trabalho, mas também o

desenvolvimento da criticidade e
autonomia, contribuindo a formação

humana integral. Isso sugere uma
superação do modelo de aulas

apoiadas em conteúdos tecnicistas,
ou seja, além do esporte, a disciplina
deve desenvolver conteúdos ligados
ao mundo do trabalho, focando nos
elementos provenientes da cultura

corporal (BOSCATTO, 2017).
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Aula 1 - Estilo de vida

DIMENSÃO
CONCEITUAL

Utilização da videoaula
para a compreensão e

possibilidades de vivências
voltadas à prática de

atividade física, hábitos
saudáveis de alimentação,

percebendo a sua
importância para o

conhecimento do próprio
corpo. DIMENSÃO

PROCEDIMENTAL 
Atividades em quadra ou espaço

destinado para as práticas corporais:
Diferenciando Atividade Física e

Exercício Físico; opções de exercícios ao
ar livre; exercícios de recreação e

exercícios de flexibilidade. 

DIMENSÃO
ATITUDINAL

SUGESTÕES DE
ATIVIDADES

Práticas que são consideradas atividades
físicas e exercícios físicos (Explicar a
diferença).
Aquecimento e flexibilidade ( aquecimento
ativo, alongamentos).
Jogos e brincadeiras (o sobrevivente, roubar
a calda, jogo da velha humano, conquistar
a bandeira, pega-pega, circuito dinâmico e
outros jogos e brincadeiras que possam
desenvolver as capacidades físicas).

Roda de Conversa entre
professor e alunos sobre os
conteúdos abordados na

videoaula, as práticas
corporais realizadas por

meio das atividades práticas
e sua relação com a saúde e

qualidade de vida. 

Disponível em: www.educacaofisicaemacao.com.br/videoaulas
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Aula 2 - Metabolismo
e exercício Físico

Utilização da videoaula
para a contextualização

das diversas
modalidades esportivas e

esportes alternativos com as
especificidades dos

trabalhos aeróbicos e
anaeróbicos;

macronutrientes, substratos
energéticos e

Síntese de ATP.

Atividades em quadra ou espaço
destinado para as práticas corporais:

Diferenciando os
Macronutrientes; Exemplificação prática

da síntese de ATP, Prática de
exercícios aeróbicos e anaeróbicos. 

Piquenique saudável ( contendo carboidratos,
proteínas e gorduras e relacionando cada
macronutriente a prática de exercícios físicos).
Realização de exercícios anaeróbicos e circuito
de exercícios aeróbicos ( contextualizando com
a síntese de ATP e o processo de obtenção de
energia para cada tipo de exercício).
Esportes coletivo ( ressaltando a importância
do metabolismo energético durante a prática).

DIMENSÃO
CONCEITUAL

DIMENSÃO
ATITUDINAL
Roda de Conversa entre

professor e alunos sobre os
conteúdos abordados na

videoaula, as práticas
corporais realizadas por

meio das atividades práticas
e sua relação com as

modalidades esportivas e as
vias de obtenção de energia
durante o exercício físico.  

DIMENSÃO
PROCEDIMENTAL 

SUGESTÕES DE
ATIVIDADES

Disponível em: www.educacaofisicaemacao.com.br/videoaulas
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Aula 3 - Tipos de corpos
e padrões estéticos

Utilização da videoaula

para a contextualização

das questões corporais

ligadas a Individualidade

biológica;

Somatótipos, ectomorfo,

mesomorfo e endomorfo;

análise da influencia da

mídia

nos padrões corporais.

Trabalho em grupo para tratar dos padrões
corporais impostos pela mídia televisiva,
redes sociais e pelos esportes ( cada grupo
apresenta o seu tema, ao final uma grande
reflexão sobre todos os aspectos
abordados).
Elaboração de uma peça teatral ou juri
simulado envolvendo as questões ligadas
aos transtornos dismórficos corporais.
Esportes coletivos (Basquete, Voleibol e
etc. Suas especificidades quanto ao
padrão corporal exigido no alto
rendimento).

DIMENSÃO
CONCEITUAL

DIMENSÃO
ATITUDINAL

SUGESTÕES DE
ATIVIDADES

DIMENSÃO
PROCEDIMENTAL 

Roda de Conversa entre
professor e alunos sobre os
conteúdos abordados na
videoaula referentes aos

diferentes tipos de corpos,
sua implicação nas práticas
corporais e a influência da

mídia na imposição de
padrões estéticos. 

Atividades em quadra ou espaço
destinado para as práticas corporais:

Reconhecendo os tipos de
corpos, dinâmica sobre os padrões

corporais impostos pela mídia e dinâmica
sobre os Transtornos dismórficos

corporais. 

Disponível em: www.educacaofisicaemacao.com.br/videoaulas
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Aula 4 - Princípios do
treinamento

Realização de exercícios de força, potência e
resistência muscular.
Realização de exercícios para hipertrofia
muscular ( utilizando materiais alternativos, tais
como, garrafa de água mineral com areia,
cabo de vassoura, bolas de borracha, etc).
Realização de exercícios aeróbicos ( corrida,
natação, ciclismo, etc).
Exercícios com o peso do próprio corpo
(calistenia)

DIMENSÃO
CONCEITUAL

DIMENSÃO
PROCEDIMENTAL 

SUGESTÕES DE
ATIVIDADES

DIMENSÃO
ATITUDINAL

Utilização da videoaula

para apresentação dos

conceitos de força,

potência e resistência

muscular. Princípios gerais

do treinamento e

organização de programas

básicos de exercícios

físicos, musculação,

calistenia dentre outros.

Atividades em quadra ou espaço

destinado para as práticas corporais:

Exercícios de Força, Potência

e Resistência; Exercícios para Hipertrofia

e Emagrecimento; Exercícios

Funcionais e Calistenia. 

Roda de Conversa entre
professor e alunos sobre os
conteúdos abordados na
videoaula referentes aos

conceitos de força, potência
e resistência muscular e sua
aplicabilidade durante os

exercícios físicos, bem como
a autonomia para a criação
de programas de exercícios.

Disponível em: www.educacaofisicaemacao.com.br/videoaulas
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Aula 5 - Respostas
hormonais ao exercício

Treinamento funcional com exercícios variados
para fortalecimento do Core (prancha e
abdominais em todas as suas variáveis).
Treinamento funcional em circuito de atividades
aeróbicas e anaeróbicas, envolvendo
movimentos básicos de agachar, avançar,
correr, puxar, empurrar, girar, levantar,
trabalhando o corpo globalmente (flexões,
burpee, agachamento, afundo, passada lateral,
ponte, etc).

DIMENSÃO
CONCEITUAL

DIMENSÃO
PROCEDIMENTAL DIMENSÃO

ATITUDINAL

SUGESTÕES DE
ATIVIDADES

Utilização da videoaula

para desenvolvimento de

conhecimentos básicos

sobre as respostas

hormonais diante da

atividade física

(adrenalina, noradrenalina,

dopamina, endorfinas,

serotoninas, HG, ácido

lático, dentre outras).

Atividades em quadra ou espaço

destinado para as práticas corporais:

Realização de Circuito de Treinamento

com exercícios aeróbicos e aneróbicos e

práticas de exercícios intervalados. 

Roda de Conversa entre
professor e alunos sobre os
conteúdos abordados na
videoaula referentes as

alterações hormonais que
ocorrem durante a prática

de exercícios físicos, a
importância dos hormônios

no desenvolvimento corporal
e na saúde e bem estar.

Disponível em: www.educacaofisicaemacao.com.br/videoaulas
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Sugestões de Atividades
Práticas
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Sugestões de Atividades
Práticas
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Sugestões de Atividades
Práticas
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Sugestões de Atividades
Práticas
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