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5.3 Fase III: Validação da Proposta

O propósito de uma validação é obter uma avaliação da concepção de

projeto por uma parte independente. Em particular, são validados os

comportamentos esperados de saída do Ensino Fundamental II e sua sistematização

pelas séries.

5.3.1 O instrumento

A validação foi efetuada através da aplicação de questionários fechados

utilizando a mesma escala de avaliação do tipo Likert; as escalas de avaliação

solicitam que as pessoas façam julgamentos “de grau” em relação às várias

dimensões.

O questionário foi dividido em três partes.Na primeira parte temos uma

breve explicação sobre a finalidade do instrumento seguida do termo de

consentimento (ANEXO III).

Na segunda parte os entrevistados avaliaram a pertinência dos

comportamentos esperados ao final do Ensino Fundamental II (ANEXO IV).

Na terceira parte os professores analisaram a adequação da

sistematização dos comportamentos esperados por séries. Essa avaliação foi

realizada apenas para aquelas respostas 4 e 5 (concordo parcialmente e concordo

totalmente), onde os comportamentos apresentaram um grau de concordância. Na

segunda parte do instrumento foi avaliada a adequação do comportamento esperado

para determinada série, onde respostas 4 ou 5 foram consideradas concordantes, e

respostas de 1 a 3 (discordo totalmente, discordo parcialmente e não tenho opinião

formada) consideradas discordantes, neste último caso solicitamos ao professor

sugerir a série adequada no espaço designado para esse fim (ANEXO V).
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5.3.2 A amostra

O questionário foi aplicado aos Assistentes Técnicos Pedagógicos

(ATPs) e dois professores por Diretoria de Ensino, abrangendo assim todo o Estado

de São Paulo, capital e interior. Esse corpo de funcionários exerce papel de liderança

na rede, além de possuírem larga experiência na elaboração, implementação e

avaliação de currículos. Os ATPs são professores de Educação Física, efetivos ou

não como professores do Estado, sendo escolhidos pelo dirigente de ensino, sendo,

portanto um cargo de confiança. No total foram colhidas as opiniões de 242

professores de Educação Física da rede Estadual de ensino, sendo 75 ATP’s e 167

professores atuantes.

6 RESULTADOS

A análise dos dados está dividida em duas partes. Na primeira

analisamos a avaliação dos docentes universitários referente à validação dos temas

selecionados dos livros didáticos e organizados pelas subáreas. Na segunda parte,

analisamos a validação dos comportamentos esperados ao final do Ensino

Fundamental II e, posteriormente, a avaliação dos comportamentos por séries.

Adaptamos a escala do tipo Likert para tabularmos os dados para todos

os questionários, onde os valores 1 e 2 (discordo totalmente e discordo parcialmente)

foram analisados como temas ou comportamentos esperados rejeitados; o valor 3

(não tenho opinião formada) não foi computado; e os valores 4 e 5 (concordo

parcialmente e concordo totalmente) foram tabulados como temas ou

comportamentos esperados aceitos.

6.1 Análise das respostas dos Docentes universitários

Foram convidados onze docentes, como citado na metodologia, mas

participaram da entrevista apenas sete deles. Um deles recusou-se a preencher o

questionário por entender que esses temas não devem ser abordados no segmento

sugerido.
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Dos 88 temas selecionados, dezesseis tiveram menos de 50% de

concordância e, portanto, foram rejeitados para o estudo. Na TABELA 1, podemos

perceber que os temas eliminados foram: força (interna, externa, aplicação e

absorção), referentes à Biodinâmica; e análise da prática, curvas de crescimento,

etapas do desenvolvimento motor e controle motor, referentes ao comportamento

motor.

A maioria dos temas em Biodinâmica tiveram uma aceitação maior que

75%. Na dimensão Comportamental as respostas ficaram mais divididas,

equilibrando a aceitação de oito temas com 71,43% e nove temas com 57,14%.

Para todos os temas sugeridos para os Aspectos socioculturais

percebeu-se que a aceitação foi de mais de 50%.

TABELA 1 – Porcentagem de aceitação pelos docentes da licenciatura dos temas

selecionados.

TEMAS SELECIONADOS %

BIODINÂMICA

BIOMECÂNICA

Biomecânica funcional

Sistema músculo-esquelético (principais ossos, articulações e

músculos). 57,14

Tipos de músculos (tríceps, bíceps,...) 57,14

Tipos de contração (isotônica e isométrica) 57,14

Tipos de movimento (flexão, extensão, ...) 57,14

Importância do movimento eficiente 57,14

Princípios de redução de lesões 57,14

Força

Força interna (Origem, Controle,...) 28,57

Força externa (Gravidade,Fricção e Resistência fluida) 28,57

Aplicação de Força 28,57

· Ponto de aplicação 28,57

Continua ...
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TABELA 1 - Porcentagem de aceitação pelos docentes da licenciatura dos temas

selecionados (Cont.).

TEMAS SELECIONADOS %

· Tipos de alavancas 28,57

· Análise do movimento 28,57

Absorção de força 28,57

Postura

Aspectos essenciais das principais posturas do cotidiano (sentar,

levantar peso, transportar peso,...) 57,14

ASPECTOS BIOLÓGICOS

Metabolismo energético 71,43

Componentes da aptidão física 71,43

Força (Estática e Dinâmica) 57,14

Método 57,14

Repetições 71,43

Exercício anaeróbio 71,43

Treinamento 71,43

Potência 71,43

Resistência 71,43

Exercício aeróbio 71,43

Tipos de exercício 71,43

Benefícios 71,43

Intensidade (Freqüência Cardíaca) 71,43

Duração 71,43

Treinamento (porcentagem da FC) 71,43

Flexibilidade 71,43

Avaliação Física 71,43

Composição corporal 71,43

Como melhorar a aptidão física 71,43

Dieta e exercício 71,43

Tipos de alimentos (pirâmide) 71,43
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TABELA 1 - Porcentagem de aceitação pelos docentes da licenciatura dos temas

selecionados (Cont.).

TEMAS SELECIONADOS %

Alimentação saudável 71,43

Alimentação antes e depois do exercício 71,43

Relação do consumo e gasto calórico 71,43

Controle do peso 71,43

Hidratação 71,43

Suplementação 71,43

Adaptações e exercício 71,43

Necessidades de fluidos 57,14

Necessidade de sais 57,14

Roupas necessárias 71,43

Exaustão por calor 71,43

Aspectos relacionados ao exercício 71,43

Doping sanguíneo 71,43

Esteróides anabólicos 71,43

Aquecimento 71,43

Volta à calma 71,43

Exercício e prevenção de doenças 71,43

Noções de Primeiros socorros 71,43

COMPORTAMENTAL

APRENDIZAGEM MOTORA

Capacidades físicas e motoras 71,43

Habilidades motoras 57,14

Classificação das habilidades 57,14

Diferenças individuais 57,14

Prática 42,86

Fatores que influenciam a aprendizagem (Feedback, Motivação, Atenção

e Dicas) 42,86
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TABELA 1 - Porcentagem de aceitação pelos docentes da licenciatura dos temas

selecionados (Cont.).

TEMAS SELECIONADOS %

Tipos de prática (em blocos, variada,...) 42,86

Transferência de habilidade 42,86

CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO MOTOR

Curvas de crescimento 42,86

Mudanças corporais (influências hormonais) 71,43

Fatores ambientais 71,43

Fatores genéticos 71,43

Universalidade/Individualidade 71,43

Equivalência motora 57,14

Etapas do desenvolvimento motor 42,86

Controle motor 42,86

· Atenção/automatização 42,86

· Velocidade/precisão 42,86

PSICOLOGIA E EXERCÍCIO

Autoconceito e exercício 57,14

Imagem corporal 57,14

Fatores psicológicos do desempenho 57,14

Motivação 57,14

Estresse ( estratégia de manejo de estresse) 57,14

Agressividade e exercício 71,43

Dinâmica de grupo (liderança x liderado) 71,43

Benefícios psicológicos do exercício 71,43

SÓCIOCULTURAL

ASPECTOS SÓCIOCULTURAIS

Usos do corpo 57,14

Estético 57,14

Social 57,14

Funcional 57,14
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TABELA 1 - Porcentagem de aceitação pelos docentes da licenciatura dos temas

selecionados (Cont.).

TEMAS SELECIONADOS %

Lazer 71,43

História do corpo 57,14

Estereótipo do corpo 57,14

Doenças do “corpo” (bulimia, aneroxia,...) 71,43

Estética corporal 71,43

6.2 Análise das respostas dos ATP’s e Professores da rede

Responderam ao questionário 242 professores de Educação Física da

rede Estadual de ensino, sendo 75 ATP’s e 167 professores atuantes.

Ao verificar as respostas 4 ou 5, percebemos que a maioria dos

comportamentos esperados tiveram mais de 85% de aceitação. Já os itens um, nove

e trinta e um ficaram entre 75% e 84,9%; e os itens três, sete e oito, abaixo de 74,9%

(TABELA 2).

TABELA 2 - Resultados gerais com respostas 4 ou 5 para avaliação dos

comportamentos esperados ao final do Ensino Fundamental II e sua

porcentagem de aceitação.

COMPORTAMENTOS ESPERADOS %

BIODINÂMICA

BIOMECÂNICA

1. Nomear os principais ossos, músculos e articulações envolvidos

nas principais atividades físicas.
77,7

2. Diferenciar os tipos de músculos - bíceps, tríceps e quadríceps. 87,1

3. Conceituar contração isométrica e isotônica. 57,1

4. Demonstrar os tipos de movimentos – flexão, extensão, abdução,

adução e rotação.
96,7
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TABELA 2 - Resultados gerais com respostas 4 ou 5 para avaliação dos

comportamentos esperados ao final do Ensino Fundamental II e sua

porcentagem de aceitação (Cont.).

COMPORTAMENTOS ESPERADOS %

5. Reconhecer a importância do movimento eficiente. Citar os

princípios de redução de lesão.
90,3

6. Assumir posturas eficientes nas ações motoras básicas do

cotidiano (sentar, levantar peso, transportar peso, ficar em pé, etc).
97,5

ASPECTOS BIOLÓGICOS

7. Classificar o metabolismo energético (Glicólise, beta-oxidação,

ATP).
44,8

8. Relatar métodos e repetições para um treinamento de força. 56,4

9. Distinguir os tipos, benefícios, treinamentos e intensidades de

exercícios anaeróbicos e aeróbicos.
82,4

10.Listar aspectos de como melhorar a aptidão física. 92,9

11. Identificar os tipos básicos de alimentos (energéticos, construtores

e reguladores).
92,9

12. Identificar aspectos de uma alimentação saudável. 97,5

13.Escolher alimentos adequados para antes e depois da prática da

atividade física.
95,8

14.Relacionar o consumo e gasto calórico. 86,8

15.Listar aspectos importantes do controle do peso. 96,7

16.Relacionar a hidratação e a suplementação com a prática da

atividade física.
88,1

17.Conhecer e justificar os equipamentos e vestuários apropriados, em

termos de conforto, desempenho e segurança, para a prática de

atividades físicas.

94,6

18. Identificar os aspectos por exaustão no calor. 90,9

19. Identificar os malefícios do doping e anabolizantes. 92,0
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TABELA 2 - Resultados gerais com respostas 4 ou 5 para avaliação dos

comportamentos esperados ao final do Ensino Fundamental II e sua

porcentagem de aceitação (Cont.).

COMPORTAMENTOS ESPERADOS %

20.Justificar os procedimentos de aquecimento e volta à calma durante

a prática de atividades físicas.
95,9

21.Relacionar a atividade física e a prevenção de doenças. 97,9

22.Listar noções de primeiros socorros (gelo para entorses e evitar

mexer no local machucado).
97,9

COMPORTAMENTAL

APRENDIZAGEM MOTORA

23.Classificar capacidades físicas e motoras. 93,2

24.Classificar os tipos de habilidades motoras. 92,9

25.Reconhecer as diferenças individuais. 97,5

26.Justificar a importância da prática. 97,5

CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO MOTOR

27.Identificar as influências hormonais nas mudanças corporais. 90,5

28. Identificar a influência de fatores ambientais e genéticos no

crescimento e desenvolvimento.
89,7

29.Comparar universalidade e individualidade. 90,1

30.Definir equivalência motora e reconhecer aplicações na sua vida

cotidiana.
91,3

PSICOLOGIA E ATIVIDADE FÍSICA

31.Criticar estratégias de dinâmica de grupo. 84,4

32. Identificar benefícios psicológicos das atividades físicas. 91,1

ASPECTOS SÓCIOCULTURAIS

33.Discutir vivências do corpo com aspectos estéticos, sociais e

funcionais.
92,4

34. Identificar possibilidades de lazer. 97,9

35.Conhecer que o conceito de corpo é historicamente construído. 89,7
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TABELA 2 - Resultados gerais com respostas 4 ou 5 para avaliação dos

comportamentos esperados ao final do Ensino Fundamental II e sua

porcentagem de aceitação (Cont.).

COMPORTAMENTOS ESPERADOS %

36.Identificar e explicar os estereótipos modernos de corpo. 88,1

Na tabulação dos dados da sistematização dos comportamentos

(TABELA 3), para efeito organizacional, adicionamos letras aos números dos

comportamentos, como por exemplo, o comportamento 1 que foi sistematizado para

5ª e 6ª séries, ficou definido como 1A para o da 5ª série e 1B para a 6ª série.

Analisando a avaliação realizada pelos professores e ATP´s frente à

sistematização sugerida, observamos que para os comportamentos sistematizados

pelas séries não houve registro de aceitação menor que 50%, com exceção dos

comportamentos 1A e 1B. É interessante destacar que a sugestão feita das séries

nesses comportamentos ficou bem dividida.

A maioria dos comportamentos por séries recebeu uma aceitação para

a sistematização de mais de 80%. Para aqueles que tiveram menor aceitação, não

houve uma concordância para série adequada; apenas em quatro comportamentos

(3A, 14, 16B e 28) a sugestão foi praticamente unânime, constatando que essa

unanimidade ocorreu para a 8ªsérie.

TABELA 3 - Resultados gerais com respostas 4, 5, sugestão da série adequada

para a sistematização dos comportamentos esperados ao final do

Ensino Fundamental II e sua porcentagem de aceitação.

Comportamentos Esperados 5ª 6ª 7ª 8ª

1A.Citar e apontar os principais ossos e músculos do

corpo. Indicar as principais articulações. 41,1 16,0 29,1 13,7
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TABELA 3 - Resultados gerais com respostas 4, 5, sugestão da série adequada

para a sistematização dos comportamentos esperados ao final do

Ensino Fundamental II e sua porcentagem de aceitação (Cont.).

Comportamentos Esperados 5ª 6ª 7ª 8ª

1B. Identificar na prática da atividade física os principais

ossos, músculos e articulações. 0,6 49,7 29,7 20,0

2. Diferenciar os tipos de músculos – bíceps, tríceps e

quadríceps. 0,5 58,9 20,8 19,8

3A. Identificar os princípios da contração muscular.

Comparar a força estática e dinâmica. 0,0 0,0 78,6 21,4

3B. Conceituar contração isométrica e isotônica. 0,0 0,0 0,0 100,0

4A. Demonstrar os tipos de movimentos – flexão e

extensão. 95,5 3,6 0,9 0,0

4B. Demonstrar os tipos de movimentos abdução, adução

e rotação. 4,9 84,4 8,4 2,2

5A. Reconhecer as atividades que possam gerar maior ou

menor impacto nas articulações durante a prática de

atividade física. 1,9 3,7 83,3 11,1

5B. Reconhecer as principais conseqüências do estresse

imposto ao aparelho locomotor. 0,0 0,0 1,5 98,5

6A. Diferenciar as formas adequadas e inadequadas do

transporte de carga e da forma de sentar-se. 90,9 6,1 3,0 0,0

6B. Utilizar os aspectos essenciais das principais posturas

do cotidiano (sentar, levantar peso, transportar peso). 3,4 91,8 3,4 1,3

7. Classificar o metabolismo energético em glicólise, beta-

oxidação e ATP. 0,0 0,0 1,1 98,9

8A. Diferenciar resistência muscular localizada de força

muscular. 0,0 0,7 83,6 15,7

8B. Definir o método de repetições para ganho de força e

resistência muscular localizada. 0,0 0,0

1,7

98,3
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TABELA 3 - Resultados gerais com respostas 4, 5, sugestão da série adequada

para a sistematização dos comportamentos esperados ao final do

Ensino Fundamental II e sua porcentagem de aceitação (Cont.).

Comportamentos Esperados 5ª 6ª 7ª 8ª

9A. Diferenciar o sedentarismo da atividade física.

Identificar alguns benefícios da atividade física. 86,6 6,9 3,5 3,0

9B. Conceituar e medir freqüência cardíaca e FC máxima. 5,4 80,8 10,3 3,4

9C. Diferenciar os tipos de atividades físicas. 3,0 1,5 88,6 7,0

9D. Relacionar as porcentagens da FC para determinado

objetivo, aeróbico e anaeróbico. 0,0 2,2 1,1 96,8

10A. Listar os componentes da aptidão física (resistência

cardiovascular, força muscular, flexibilidade, resistência

muscular e composição corporal). 0,5 1,4 80,2 17,9

10B. Relacionar os componentes da aptidão física com a

atividade física. 0,5 0,0 3,4 96,1

11. Identificar os tipos básicos de alimentos (energéticos,

construtores e reguladores). 59,8 11,0 21,9 7,3

12. Identificar aspectos de uma alimentação saudável. 95,7 2,2 2,2 0,0

13. Escolher alimentos adequados para antes e depois da

prática da atividade física. 4,0 80,0 10,7 5,3

14. Relacionar o consumo e gasto calórico. 1,0 2,0 68,7 28,3

15. Listar aspectos importantes do controle do peso. 2,7 2,3 85,5 9,5

16A. Relacionar a hidratação com a prática da atividade

física.

Identificar as necessidades de fluidos e sais durante com

a prática da atividade física. 1,0 65,7 19,4 13,9

16B. Relacionar a suplementação com a prática da

atividade física. 0,0 0,0 75,8 24,2
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TABELA 3 - Resultados gerais com respostas 4, 5, sugestão da série adequada

para a sistematização dos comportamentos esperados ao final do

Ensino Fundamental II e sua porcentagem de aceitação (Cont.).

Comportamentos Esperados 5ª 6ª 7ª 8ª

17. Conhecer e justificar os equipamentos e vestuários

apropriados, em termos de conforto, desempenho e

segurança, para a prática de atividades físicas. 93,7 2,3 2,7 1,4

18. Identificar os aspectos por exaustão no calor. 2,9 78,4 9,8 8,8

19. Identificar os malefícios do doping e anabolizantes. 2,0 0,0 2,0 96,1

20A. Conhecer a importância do aquecimento e volta a

calma. 96,5 1,8 1,3 0,4

20B. Aplicar diferentes estratégias de aquecimento e volta

à calma. 3,1 93,9 1,3 1,7

21. Relacionar as atividades físicas com doenças, como:

osteoporose, problemas cardiovasculares, obesidade. 0,9 1,8 81,7 15,6

22. Utilizar gelo para entorses e evitar mexer o local

machucado. 10,4 84,8 2,6 2,2

23A. Definir as capacidades motoras: coordenação,

equilíbrio, velocidade, agilidade e potência. 6,8 79,1 10,5 3,6

23B. Relacionar as capacidades físicas com a aptidão

física. 0,5 1,4 81,7 16,5

24. Classificar os tipos de habilidades motoras. 79,5 13,2 4,5 2,7

25. Classificar os tipos de habilidades motoras. 95,2 3,5 0,9 0,4

26A. Reconhecer que erro faz parte da aprendizagem. 97,8 0,9 0,9 0,4

26B. Identificar a importância da prática. 4,8 93,4 1,3 0,4

27. Identificar as influências hormonais nas mudanças

corporais. 1,0 1,4 80,7 16,9

28A. Identificar a influência de fatores ambientais no

crescimento e desenvolvimento. 1,9 74,8 15,5 7,8
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TABELA 3 - Resultados gerais com respostas 4, 5, sugestão da série adequada

para a sistematização dos comportamentos esperados ao final do

Ensino Fundamental II e sua porcentagem de aceitação (Cont.).

Comportamentos Esperados 5ª 6ª 7ª 8ª

28B. Identificar a influência de fatores genéticos no

crescimento e desenvolvimento. 1,0 1,0 77,1 20,9

29A. Reconhecer as diferenças individuais. 91,3 6,3 1,0 1,4

29B. Reconhecer aspectos universais no desenvolvimento

motor. 1,9 80,6 13,1 4,4

29C. Comparar aspectos universais e individuais no

desenvolvimento motor. 0,0 2,4 82,9 14,6

30. Definir equivalência motora e reconhecer aplicações

na sua vida cotidiana. 71,1 12,8 9,0 7,1

31A. Reconhecer aspectos psicológicos individuais

durante a prática da atividade física: preconceito, imagem

corporal. 78,0 13,0 4,0 5,0

31B. Reconhecer aspectos psicológicos em grupo durante

a prática da atividade física: cooperação x competição.

Identificar os aspectos da agressividade na prática da

atividade física. 2,0 85,5 9,0 3,5

31C. Reconhecer aspectos psicológicos em grupo durante

a prática da atividade física: identidade social. 2,0 0,5 88,6 9,0

32A. Identificar os benefícios antes da prática: motivação 90,6 4,7 2,3 2,3

32B. Identificar os benefícios durante a prática: motivação,

autoconceito e auto-estima. 2,3 91,6 2,8 3,3

32C. Identificar os benefícios depois da prática: benefícios

com a atividade física. 2,8 0,9 94,4 1,9

32D. Conhecer estratégias de manejo de estresse. 0,0 0,5 3,4 96,1

33A. Enumerar algumas verdades e mitos sobre a prática

da atividade física. 0,9 85,9

8,0

5,2
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TABELA 3 - Resultados gerais com respostas 4, 5, sugestão da série adequada

para a sistematização dos comportamentos esperados ao final do

Ensino Fundamental II e sua porcentagem de aceitação (Cont.).

Comportamentos Esperados 5ª 6ª 7ª 8ª

33B. Diferenciar e estabelecer relações entre saúde e

desempenho. 0,0 0,5 93,2 6,3

33C. Discutir sobre verdades e mitos das questões

relacionadas com a estética. 0,0 0,0 3,4 96,6

34A. Identificar momentos de lazer na vida cotidiana. 96,5 2,6 0,9 0,0

34B. Selecionar momentos de lazer na prática de

atividades físicas. 0,9 96,5 2,2 0,4

35A. Conhecer a história do corpo ao longo do século. 2,5 2,0 87,3 8,3

35B. Conhecer as diferenças regionais do corpo. 0,5 2,4 5,4 91,7

36A. Identificar o espaço que a atividade física e o corpo

possuem na mídia. 0,0 78,8 13,3 7,9

36B. Discutir a influência social sobre um “modelo” de

corpo. 0,0 0,5 89,2 10,3

36C. Identificar doenças socioculturais do corpo (bulimia,

anorexia, depressão). 0,0 1,0 1,6 97,4

Verificando as respostas dadas pelos ATP`s e professores pudemos

perceber que para os comportamentos esperados na sistematização por séries,

57,8% das respostas dos professores obtiveram aceitação de acordo com a

proposta.
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TABELA 4 - Resultados das respostas 4, 5, sugestão da série adequada para a

sistematização dos comportamentos esperados ao final do Ensino

Fundamental II, dos ATP´s e professores e sua porcentagem de

aceitação.

ATP´s Professores

Comportamentos 5ª 6ª 7ª 8ª 5ª 6ª 7ª 8ª

1A 34,5 14,5 30,9 20,0 44,2 16,7 28,3 10,8

1B 0,0 50,9 30,9 18,2 0,8 49,2 29,2 20,8

2 0,0 50,0 26,7 23,3 0,8 62,9 18,2 18,2

3A 0,0 0,0 83,3 16,7 0,0 0,0 76,4 23,6

3B 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

4A 95,7 4,3 0,0 0,0 95,5 3,2 1,3 0,0

4B 8,6 84,3 5,7 1,4 3,2 84,5 9,7 2,6

5B 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 2,1 97,9

6A 91,7 2,8 5,6 0,0 90,5 7,6 1,9 0,0

6B 6,9 90,3 1,4 1,4 1,9 92,5 4,3 1,2

7 0,0 0,0 2,8 97,2 0,0 0,0 0,0 100,0

8A 0,0 0,0 94,6 5,4 0,0 1,0 79,6 19,4

8B 0,0 0,0 2,7 97,3 0,0 0,0 1,3 98,8

9A 84,8 10,6 3,0 1,5 87,5 5,1 3,7 3,7

9B 9,1 84,8 3,0 3,0 3,6 78,8 13,9 3,6

9C 7,6 0,0 90,9 1,5 0,7 2,2 87,4 9,6

9D 0,0 4,5 1,5 93,9 0,0 0,8 0,8 98,3

10A 0,0 4,3 82,6 13,0 0,7 0,0 79,0 20,3

10B 0,0 0,0 8,7 91,3 0,7 0,0 0,7 98,5

11 60,9 14,5 21,7 2,9 59,3 9,3 22,0 9,3

12 94,4 2,8 2,8 0,0 96,2 1,9 1,9 0,0

13 5,8 84,1 5,8 4,3 3,2 78,2 12,8 5,8

14 1,5 4,6 64,6 29,2 0,8 0,8 70,7 27,8

15 4,4 2,9 85,3 7,4 2,0 2,0 85,6 10,5

Continua ...
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TABELA 4 - Resultados das respostas 4, 5, sugestão da série adequada para a

sistematização dos comportamentos esperados ao final do Ensino

Fundamental II, dos ATP´s e professores e sua porcentagem de

aceitação (Cont.).

ATP´s Professores

Comportamentos 5ª 6ª 7ª 8ª 5ª 6ª 7ª 8ª

16A 0,0 59,4 28,1 12,5 1,5 68,6 15,3 14,6

16B 0,0 0,0 81,3 18,8 0,0 0,0 73,0 27,0

17 95,7 2,9 1,4 0,0 92,8 2,0 3,3 2,0

18 3,2 85,5 4,8 6,5 2,8 75,4 12,0 9,9

19 3,0 0,0 4,5 92,5 1,5 0,0 0,7 97,8

20A 100 0 0 0 94,9 2,6 1,9 0,6

20B 7,0 90,1 0,0 2,8 1,3 95,6 1,9 1,3

21 0,0 1,4 80,3 18,3 1,3 2,0 82,4 14,4

22 11,3 84,5 2,8 1,4 10,0 85,0 2,5 2,5

23A 15,5 80,3 4,2 0,0 2,7 78,5 13,4 5,4

23B 0,0 2,8 87,3 9,9 0,7 0,7 78,9 19,7

24 83,1 9,9 5,6 1,4 77,9 14,8 4,0 3,4

25 95,8 2,8 1,4 0,0 95,0 3,8 0,6 0,6

26A 97,2 1,4 1,4 0,0 98,1 0,6 0,6 0,6

26B 12,7 85,9 0,0 1,4 1,3 96,8 1,9 0,0

27 3,0 0,0 81,8 15,2 0,0 2,1 80,1 17,7

28A 3,0 71,2 19,7 6,1 1,4 76,4 13,6 8,6

28B 1,5 3,0 72,7 22,7 0,7 0,0 79,3 20,0

29A 89,6 9,0 0,0 1,5 92,1 5,0 1,4 1,4

29B 4,5 85,1 6,0 4,5 0,7 78,4 16,5 4,3

29C 0,0 4,5 83,6 11,9 0,0 1,4 82,6 15,9

30 67,7 18,5 9,2 4,6 72,6 10,3 8,9 8,2

31A 73,3 15,0 6,7 5,0 80,0 12,1 2,9 5,0

Continua ...
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TABELA 4 - Resultados das respostas 4, 5, sugestão da série adequada para a

sistematização dos comportamentos esperados ao final do Ensino

Fundamental II, dos ATP´s e professores e sua porcentagem de

aceitação (Cont.).

ATP´s Professores

Comportamentos 5ª 6ª 7ª 8ª 5ª 6ª 7ª 8ª

31B 1,7 85,0 10,0 3,3 2,1 85,7 8,6 3,6

31C 0,0 0,0 96,7 3,3 2,8 0,7 85,1 11,3

32A 87,9 9,1 1,5 1,5 91,8 2,7 2,7 2,7

32B 4,5 89,4 3,0 3,0 1,3 92,6 2,7 3,4

32C 6,1 1,5 90,9 1,5 1,4 0,7 95,9 2,0

32D 0,0 1,5 6,2 92,3 0,0 0,0 2,1 97,9

33A 0,0 88,1 11,9 0,0 1,4 84,9 6,2 7,5

33B 0,0 0,0 95,5 4,5 0,0 0,7 92,1 7,2

33C 0,0 0,0 6,0 94,0 0,0 0,0 2,2 97,8

34A 97,2 1,4 1,4 0,0 96,2 3,2 0,6 0,0

34B 0,0 97,2 2,8 0,0 1,3 96,2 1,9 0,6

35A 1,5 3,0 90,9 4,5 2,9 1,4 85,5 10,1

35B 0,0 3,0 11,9 85,1 0,7 2,2 2,2 94,9

36A 0,0 71,4 17,1 11,4 0,0 82,7 11,3 6,0

36B 0,0 1,4 82,9 15,7 0,0 0,0 92,5 7,5

36C 0,0 0,0 4,3 95,7 0,0 1,6 0,0 98,4

Sintetizando a opinião dos docentes da Licenciatura, muitos dos temas

selecionados nos livros analisados tiveram boa aceitação, sendo sua abordagem

considerada importante aos alunos durante o período escolar, especificamente no

Ensino Fundamental II.

Dois docentes que não concordaram com nenhum tema e outros

docentes não concordaram totalmente com a proposta, nesse contexto três razões

foram levantadas. A primeira foi em relação aos temas serem abordados no Ensino
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Fundamental II, sendo sugerido que os temas fossem abordados em outro segmento

escolar, no Ensino Médio. A segunda foi que os temas deveriam ser apresentados

para o Ensino Fundamental II de forma informativa ou vivencial e para o Ensino

Médio de forma mais reflexiva. E a terceira foi que alguns temas eram necessários

aos professores e não aos alunos.

Fazendo uma análise sobre a seleção dos temas em si, apenas um

docente citou que o enfoque de corpo dado na proposta estava inadequado, mas não

ocorreu nenhuma outra sugestão a esse respeito.

Alguns professores e ATP’s ao responderem seus questionários fizeram

alguns comentários em relação à sistematização sugerida. Alguns ATP´s levantaram

a questão sobre a quantidade de comportamentos esperados em aspectos biológicos

em relação aos aspectos socioculturais. Alguns professores tiveram dificuldades em

responder ao questionário por refletirem sobre a realidade da escola, inferiram se

seria possível abordar tantos temas com os alunos; outros sentiram dificuldades em

relação ao domínio de conhecimento em relação aos temas sugeridos. Outros se

sentiram capazes de criarem sua própria sistematização por séries. Mas como se

pode ver nos resultados, a maioria concordou com a proposta e apenas alguns

comportamentos esperados tiveram opiniões divididas entre os professores e ATP’s

em relação à série mais adequada.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A proposta desse estudo foi selecionar, sistematizar e validar o

conhecimento declarativo de 5ª a 8ª séries do Ensino Fundamental. Acreditamos que

todas as etapas foram contempladas, mas devemos fazer uma reflexão sobre os

resultados obtidos nesse tipo de pesquisa. O estímulo que nos moveu durante todo o

estudo, foi o de contribuir para os professores de Educação Física que estão em

suas escolas, trabalhando o dia todo na quadra e tendo diante de si 35 a 40 alunos

por sala. Em minha própria atuação como professora de Educação Física Escolar

vejo que os conhecimentos foram selecionados aleatoriamente, sem um estudo ou

estudos que os sistematizasse. Portanto, os resultados aqui obtidos tiveram um

grande grau de aproximação com a realidade escolar na medida em que a opinião
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final sobre o conhecimento selecionado e sistematizado foi dada pelos professores

da rede de ensino.

Numa pesquisa educacional a realidade é local e, por essa razão,

diversa. Pensando na diferença entre a pesquisa experimental e a pesquisa

educacional, temos que no caso da primeira há uma exigência de um alto índice de

concordância entre respostas. Assim, menos de 95% de concordância implica na

conclusão de que, no geral, as respostas não são válidas. Por outro lado, numa

pesquisa educacional devemos levar em consideração o contexto que será estudado,

e cada escola possui uma realidade diferente porque cada ser humano vive numa

determinada comunidade com sua própria cultura; não é possível encontrar um fator

de alta concordância com relação a comportamentos esperados para cada série e

que seja definitivo para Educação Física Escolar. Logo, a presente proposta não se

fecha em si, ela é apenas um início para que os professores possam justificar o que

será abordado e assim organizar uma parte do seu componente curricular ao longo

das séries. Cada comunidade, escola, professor ou aluno valoriza determinados

conhecimentos para sua vida, como foi inclusive mostrado na coleta dos dados onde

encontramos concordância de 80% e, em alguns casos, de até 100%.

Para um próximo estudo deveríamos verificar se os resultados aqui

apresentados se confirmam para a realidade brasileira, já que os docentes, ATP’s e

professores da rede que responderam ao questionário eram todos do Estado de São

Paulo. Sobre a amostra também devemos refletir em relação aos ATP´s. Porque

mesmo sendo professores de Educação Física, muitos deles não estão

acompanhando as aulas de Educação Física de perto.

Outra constatação possível nesse estudo foi referente à seleção dos

temas efetuada apenas pela análise dos livros, deixando de lado a opinião de

especialistas que pesquisam os aspectos biológicos, comportamentais e

socioculturais do movimento humano. Apesar dessa ter sido a idéia inicial para o

estudo, a mesma foi abandonada após o projeto piloto já que o especialista não era

capaz de pontuar os temas relevantes para serem abordados na escola. Acreditamos

que uma alternativa seria submeter os temas selecionados nos livros a alguns

docentes especialistas nas diferentes dimensões e, posteriormente, submeter o que

daí resultar aos docentes que pesquisam a escola e a Educação Física Escolar.
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Como citado anteriormente, os conhecimentos propostos nesse estudo

não devem necessariamente ser conteúdos das aulas de Educação Física em termos

absolutos, isto é, eles necessitam ser trabalhados em aula. “Todos os temas

apresentados podem ser pedagogizados pelo componente curricular da Educação

Física, desde que sejam selecionados como conhecimentos a serem adquiridos e

apreendidos pelos alunos. Tomar um tema como conhecimento de um componente

curricular implica considerá-lo como construção histórica da humanidade, algo que é

patrimônio cultural e deve ser escolarizado e introjetado no aluno” (Daólio em

resposta ao questionário).

Por último, é preciso considerar que a vantagem de abordar um

conhecimento de natureza tão diversa pode dar ao aluno uma visão mais ampla

sobre sua relação com o meio físico e social e assim contribuir par sua autonomia.

Considerando a proposta aqui validada, seria necessário conduzir um

novo estudo onde especialistas da Cinesiologia fariam uma análise dos

conhecimentos selecionados nos livros. Vale destacar que a associação entre a

Cinesiologia e a estruturação do componente curricular desempenhou um papel

importante. Ela possibilitou uma melhor organização do conhecimento sendo

produzido nas diferentes áreas. Todavia, o conhecimento produzido nesse modelo é

fragmentado e de difícil síntese e integração, posto que ele não foi produzido com

essa articulação em mente. Mesmo o modelo de dimensões, níveis de análise ou de

esferas não suplantam o problema, já que em sua maioria os pesquisadores

continuam agindo como se estivessem trabalhando em subdisciplinas que pouco

conversam entre si. Em suma, o conhecimento oriundo da Cinesiologia ainda carece

de integralidade e completude. A fragmentação que daí resulta acaba se espelhando

na construção de propostas para caracterização do componente curricular. Embora a

caracterização acadêmica da área, de educação física para cinesiologia tenha

contribuído para orientar o componente curricular, não significa que o conhecimento

da educação física resulte da adição de conhecimentos. Para minimizar essa

fragmentação, vemos na proposta apresentada pelo Instituto de Cinesiologia

Humana, uma saída interessante. Na proposta, são identificados quatro blocos nos

quais são abarcados conhecimentos de várias subáreas. Embora a proposta fale em

Cinesiologia Humana os blocos são integrativos. Obviamente, o conhecimento
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aplicado na proposta é produzido sem considerar que em sua essência os

conhecimentos são produzidos de forma estanque.

Finalmente, pensando em continuidade do estudo, o próximo passo

poderia ser a aplicação dos comportamentos esperados em escolas de Ensino

Fundamental II e verificar se a fragmentação realmente irá para a prática ou não.
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ANEXO I – Carta convite

São Paulo, agosto de 2005.

Ilma. Sra. Profa. Dra. ELINE TEREZA ROZANTE PORTO

Docente da UNIMEP

Senhora Professora,

Vimos por meio desta solicitar a participação na nossa pesquisa, projeto de

mestrado: Sistematização do Conhecimento Declarativo em Educação Física Escolar

de 5ª a 8ª séries do Ensino Fundamental 2, que tem como orientador o Prof. Dr.

Edison de Jesus Manoel e aluna a mestranda Fabia Helena Chiorboli Antunes,

matriculada no curso de mestrado da Escola de Educação Física e Esporte da

Universidade de São Paulo na área de Pedagogia do Movimento Humano.

Solicitamos o preenchimento de um questionário que tem como objetivo a

contribuição na seleção de temas em Educação Física para a elaboração de

objetivos do Ensino Fundamental 2. Os temas presentes no questionário foram

selecionados numa revisão literária realizada em quatro livros didáticos em Educação

Física Escolar, que seguem:

1. DAVIS, R.J.; BULL,C.R.; ROSCOE, J.V. & ROSCOE, D.A. Physical

education & the study of sport. London: Wolfe,1991.

2.ESHUYS,J.; GUEST, V. & LAWRENCE, J. Fundamentals of health and

physical education. Edinburg: Scotprint, 1990.

3. KNEER, M.E. Basic stuff series: adolescence. Reston: AAHPERD, 1981.

4. MOHNSEN, B. Concepts and principles of physical education: what

every student needs to know. Reston: AAHPERD, 2003.

Caso aceite o convite para participar dessa pesquisa, solicitamos, se possível,

que o questionário preenchido seja devolvido por e-mail.

Certos de vossa participação, agradecemos antecipadamente.

Muito cordialmente,

Fabia Helena Chiorboli Antunes Edison de J. Manoel

Aluna Orientador
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ANEXO II – Questionários para professores da Licenciatura

Quais temas você julga importantes para serem transmitidos através do

processo de escolarização para que o indivíduo otimize suas possibilidades e

potencialidades para mover-se genericamente ou especificamente de forma

harmoniosa e eficaz, capacitar-se em relação ao meio em que vive e, adapta-lo,

interagir e transformá-lo, sempre em busca de uma melhor qualidade de vida?

Avalie os temas abaixo utilizando a escala de 1 a 5, sendo 5 = concordo

totalmente; 4 = concordo parcialmente; 3 = não tenho opinião formada; 2 = discordo

parcialmente; 1 = discordo totalmente

Caso você tenha alguma sugestão utilize o espaço disponível ao final do

questionário.

BIODINÂMICA 1 2 3 4 5

BIOMECÂNICA

Biomecânica funcional

• Sistema músculo-esquelético (principais ossos,

articulações e músculos).

• Tipos de músculos (bíceps, tríceps,...)

• Tipos de contração (isotônica e isométrica)

• Tipos de movimento (flexão, extensão, ...)

• Importância do movimento eficiente

• Princípios de redução de lesões

Força

• Força interna (Origem, Controle,...)

• Força externa (Gravidade,Fricção e Resistência

fluida)

• Aplicação de Força
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ANEXO II – Questionários para professores da Licenciatura (Cont.)

• Ponto de aplicação

• Tipos de alavancas

• Análise do movimento

• Absorção de força

Postura

• Aspectos essenciais das principais posturas do

cotidiano (sentar, levantar peso, transportar

peso,...)

ASPECTOS BIOLÓGICOS

Metabolismo energético

Componentes da aptidão física

Força (Estática e Dinâmica)

• Método

• Repetições

Exercício anaeróbio

• Treinamento

• Potência

• Resistência

Exercício aeróbio

• Tipos de exercício

• Benefícios

• Intensidade (Freqüência Cardíaca)

• Duração

• Treinamento (porcentagem da FC)

Flexibilidade

Avaliação Física

Composição corporal

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


88

ANEXO II – Questionários para professores da Licenciatura (Cont.)

Como melhorar a aptidão física

Dieta e exercício

• Tipos de alimentos (pirâmide)

• Alimentação saudável

• Alimentação antes e depois do exercício

• Relação do consumo e gasto calórico

• Controle do peso

• Hidratação

• Suplementação

Adaptações e exercício

Necessidades de fluidos

Necessidade de sais

Roupas necessárias

Exaustão por calor

Aspectos relacionados ao exercício

Doping sanguíneo

Esteróides anabólicos

Aquecimento

Volta à calma

Exercício e prevenção de doenças

Noções de Primeiros socorros

COMPORTAMENTAL 1 2 3 4 5

APRENDIZAGEM MOTORA

Capacidades físicas e motoras

Habilidades motoras

• Classificação das habilidades

Diferenças individuais
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ANEXO II – Questionários para professores da Licenciatura (Cont.)

Prática

• Fatores que influenciam a aprendizagem

(Feedback, Motivação, Atenção e Dicas)

• Tipos de prática (em blocos, variada,...)

• Transferência de habilidade

CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO MOTOR

Curvas de crescimento

Mudanças corporais (influências hormonais)

Fatores ambientais

Fatores genéticos

Universalidade/Individualidade

Equivalência motora

Etapas do desenvolvimento motor

Controle motor

• Atenção/automatização

• Velocidade/precisão

PSICOLOGIA E EXERCÍCIO

Autoconceito e exercício

Imagem corporal

Fatores psicológicos do desempenho

• Motivação

• Estresse ( estratégia de manejo de estresse)

Agressividade e exercício

Dinâmica de grupo (liderança x liderado)

Benefícios psicológicos do exercício

SOCIOCULTURAL 1 2 3 4 5

ASPECTOS SOCIOCULTURAIS
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ANEXO II – Questionários para professores da Licenciatura (Cont.)

Usos do corpo

• Estético

• Social

• Funcional

Lazer

História do corpo

Estereótipo do corpo

Doenças do “corpo” (bulimia, aneroxia,...)

Estética corporal
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ANEXO III – Termo de consentimento.

Projeto de Pesquisa: “SISTEMATIZAÇÃO DO CONHECIMENTO DECLARATIVO EM EDUCAÇÃO

FÍSICA ESCOLAR DE QUINTA À OITAVA SÉRIES – ENSINO FUNDAMENTAL”

Instituição: Universidade de São Paulo – Escola de Educação Física e Esporte

Aluna: Fabia Helena Chiorboli Antunes

Orientador: Prof. Dr. Edison de Jesus Manoel

Este projeto tem como objetivo selecionar, sistematizar e validar o conhecimento

declarativo de 5ª a 8ª séries do Ensino Fundamental. Para isso, o(a) senhor(a) será

avaliado(a) através do preenchimento de dois questionários que estão descritos mais

detalhadamente abaixo. Os resultados, guardadas as devidas identificações e

mantida a confidencialidade, serão analisados e utilizados única e exclusivamente

para fins científicos.

• Etapa 01 – Validação dos comportamentos esperados: avaliar a pertinência dos

comportamentos esperados para alunos ao saírem do Ensino Fundamental II. O

questionário possui uma escala que foi adaptada como instrumento de

mensuração do valor que atribuem a cada comportamento, elaborada conforme o

seguinte critério: 5 = concordo totalmente; 4 = concordo parcialmente; 3 = não

tenho opinião formada; 2 = discordo parcialmente; 1 = discordo totalmente. A

cada célula de resposta é atribuído um número que reflete a direção da atitude do

respondente em relação a cada afirmação.

• Etapa 02 – Validação da sistematização dos comportamentos esperados: A

segunda etapa consta da adequação dos comportamentos esperados para cada

série dos conhecimentos selecionados que deverão ser respondidas através da

mesma escala, tipo Likert.

O Sr(a) tem a liberdade de desistir de sua participação nesta pesquisa a qualquer

momento sem prejuízo. Caso necessite entrar em contato, os pesquisadores

responsáveis são: Prof. Dr. Edison de Jesus Manoel – ejmanoel@usp.br e Profa.

Fabia Antunes – fabia.antunes@terra.com.br.
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ANEXO III – Termo de consentimento (Cont.).

Estaremos a sua disposição.

Após o conhecimento dos procedimentos aos quais estarei me submetendo,

concordo em participar deste projeto de pesquisa, na condição de voluntário,

permitindo a realização conforme condições descritas acima.

Assinatura do voluntário: _____________________________

Data: ____/____/____
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ANEXO IV – Questionário para validar a sistematização dos comportamentos –

Etapa 01.

QUESTIONÁRIO PARA PROFESSORES DA REDE ESTADUAL

ETAPA 1 – Pertinência dos Comportamentos esperados de saída

PERGUNTA 1 - Quais os comportamentos esperados de saída do Ensino

Fundamental II você considera pertinentes para serem alcançados através do

processo de escolarização para que o indivíduo otimize suas possibilidades e

potencialidades para mover-se genericamente ou especificamente de forma

harmoniosa e eficaz, capacitar-se em relação ao meio em que vive e, adapta-lo,

interagir e transformá-lo, sempre em busca de uma melhor qualidade de vida?

Avalie os comportamentos abaixo utilizando a escala de 1 a 5, sendo 5 =

concordo totalmente; 4 = concordo parcialmente; 3 = não tenho opinião formada; 2 =

discordo parcialmente; 1 = discordo totalmente

BIODINÂMICA

BIOMECÂNICA 1 2 3 4 5

1. Nomear os principais ossos, músculos e articulações

envolvidos nas principais atividades físicas.

2. Diferenciar os tipos de músculos - bíceps, tríceps e

quadríceps.

3. Conceituar contração isométrica e isotônica.

4. Demonstrar os tipos de movimentos – flexão, extensão,

abdução, adução e rotação.

5. Reconhecer a importância do movimento eficiente. Citar os

princípios de redução de lesão.
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ANEXO IV – Questionário para validar a sistematização dos comportamentos –

Etapa 01 (Cont.).

6. Assumir posturas eficientes nas ações motoras básicas do

cotidiano (sentar, levantar peso, transportar peso, ficar em

pé, etc).

ASPECTOS BIOLÓGICOS 1 2 3 4 5

7. Classificar o metabolismo energético (Glicólise, beta-

oxidação, ATP).

8. Relatar métodos e repetições para um treinamento de força.

9. Distinguir os tipos, benefícios, treinamentos e intensidades

de exercícios anaeróbicos e aeróbicos.

10.Listar aspectos de como melhorar a aptidão física.

11. Identificar os tipos básicos de alimentos (energéticos,

construtores e reguladores).

12. Identificar aspectos de uma alimentação saudável.

13.Escolher alimentos adequados para antes e depois da prática

da atividade física.

14.Relacionar o consumo e gasto calórico.

15.Listar aspectos importantes do controle do peso.

16.Relacionar a hidratação e a suplementação com a prática da

atividade física.

17.Conhecer e justificar os equipamentos e vestuários

apropriados, em termos de conforto, desempenho e

segurança, para a prática de atividades físicas.

18. Identificar os aspectos por exaustão no calor.

19. Identificar os malefícios do doping e anabolizantes.

20.Justificar os procedimentos de aquecimento e volta à calma

durante a prática de atividades físicas.

21.Relacionar a atividade física e a prevenção de doenças.
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ANEXO IV – Questionário para validar a sistematização dos comportamentos –

Etapa 01 (Cont.).

22.Listar noções de primeiros socorros (gelo para entorses e

evitar mexer no local machucado).

COMPORTAMENTAL

APRENDIZAGEM MOTORA 1 2 3 4 5

23.Classificar capacidades físicas e motoras.

24.Classificar os tipos de habilidades motoras.

25.Reconhecer as diferenças individuais.

26.Justificar a importância da prática.

CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO MOTOR 1 2 3 4 5

27.Identificar as influências hormonais nas mudanças corporais.

28. Identificar a influência de fatores ambientais e genéticos no

crescimento e desenvolvimento.

29.Comparar universalidade e individualidade.

30.Definir equivalência motora e reconhecer aplicações na sua

vida cotidiana.

PSICOLOGIA E ATIVIDADE FÍSICA 1 2 3 4 5

31.Criticar estratégias de dinâmica de grupo.

32. Identificar benefícios psicológicos das atividades físicas.

SOCIOCULTURAL

ASPECTOS SOCIOCULTURAIS 1 2 3 4 5

33.Discutir vivências do corpo com aspectos estéticos, sociais e

funcionais.

34. Identificar possibilidades de lazer.

35.Conhecer que o conceito de corpo é historicamente

construído.

36. Identificar e explicar os estereótipos modernos de corpo.
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ANEXO V – Questionário para validar a sistematização dos comportamentos – Etapa

02.

QUESTIONÁRIO PARA PROFESSORES DA REDE ESTADUAL

ETAPA 2 – Adequação da sistematização

Para os comportamentos esperados de saída do Ensino Fundamental II que você

respondeu valores 4 ou 5 preencha a segunda parte do questionário, utilizando a

mesma escala de 1 a 5, mas agora para avaliar a sistematização dos

comportamentos por série.

Para os itens nesse próximo questionário que você responder valores de 1 a 3,

sugira a série adequada no espaço para sugestão (S).

Escala: 5 = concordo totalmente; 4 = concordo parcialmente; 3 = não tenho

opinião formada; 2 = discordo parcialmente; 1 = discordo totalmente.

PERGUNTA 2 - Você considera a sistematização ao longo das séries adequada?
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