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ANEXO U 

 

Reunião de professores de educação física sobre o tema avaliação e a 

articulação da Educação Física com as unidades de investigação 

Data: 20 de junho de 2011 
Início: 9:00 
Final: 9:55 
Participantes: quatro professores de educação física que atuavam no campus 1 

onde foi realizada a investigação; dois professores do campus 2; dois professores 

que recentemente haviam passado pelo processo de seleção e foram contratados 

a partir de agosto de 2011. 

 

 ÁLVARO 

Eu queria então pedir licença pra vocês, publicamente, pra poder gravar as 

próximas apresentações, que vão fazer parte dos dados que eu vou utilizar. 

Obviamente, que eu vou passar pra vocês a carta de consentimento para a 

entrevista. Todo sigilo, não vai ser citado nome, não vai ser citado, enfim, 

dados pessoais nenhum, são só os dados que recentemente estão sendo 

utilizados dentro deste programa de Educação, tá bom, e relação com a 

Educação Física. Então, eu vou deixar ligado aqui e os próximos vão ser 

gravados. Tudo bem? Concorda, C, sim, B? A querida, D? 

PROFESSOR D 

Oi. 

ALVARO 

Tudo bem gravar pra você? 

PROFESSOR D 

Tudo bem.  

ALVARO 

Então, tá bom. 

Ah, eu queria que a gente gravasse todos esses dados, se vocês não se 

importarem colocar esses dados todos num file para a gente guardar lá. 

PROFESSORA A 

Transferir pra o final presentation.    
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ALVARO 

Tem que salvar e botar num Pen Drive, não é? 

PROFESSORA F 

É pesado 

PROFESSORA A 

Não está ampliando.  

PROFESSORA B 

Tem que clicar no elemento embaixo do lado dos setenta por cento. 

PROFESSOR D 

Isso, é isso aí. 

PROFESSORA A 

Tá eu vou falar da Unit do Year 1. Foi a Unit Five, Who we are, e a gente 

trabalhou com as questões do crescimento deles e no PE foi com Ball 

skills, com a ginástica e também com as medidas de altura e as medidas 

de crescimento deles. Então, a Central Idea era All living things change e 

as lines of inquiry eu trabalhei com human growth. Aqui só pra vocês verem 

documentos do Unit plan, tem o Ball Skills, ginástica e as medidas. Eu não 

vou mostrar tudo, mas no Ball Skilis a gente trabalhou bastante com 

games, envolvendo bola e com skills combinando skills então foi Walking 

and kicking e bouncing and throwing. Aí em moviment composition e a 

gente trabalhou com o Shoulder Stand e o Jump from the minitramp pro 

chão e as medidas de crescimento foi comparar do começo do ano até na 

unit Five.  Então, no começo do ano na primeira unidade eu fiz a medida de 

altura deles e tirei foto dos dentes e agora na unit five quase no final do ano 

a gente fez de novo essa medida de altura e as fotos pra eles poderem 

comparar as diferenças.  

Daí pra ball games eles tiveram que criar individualmente um jogo. Então, 

cada um, a gente foi um dia para a classe e eu dei essa folha pra eles e 

eles tinham que escrever da onde vinha o jogo, o nome do jogo, o número 

de jogadores, aonde que eles aprenderam ou se eles aprenderam em outro 

lugar ou se eles inventaram. Os materiais que precisavam ser usados, a 

descrição do jogo e um desenho e todos cada um fez um individual e tem 

alguns exemplos aqui. E daí, toda sexta-feira a gente fazia esses jogos 

deles, são dois, três jogos por aula que eles ensinavam pra classe inteira e 

a gente jogava. Então tinham alguns jogos, alguns bem simples e outros 

conseguiam escrever mais. Porque no Year 1, tem uns que já escrevem 
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bem e outros que nunca conseguiu escrever nada, só pelo desenho e 

depois explicou pros amigos. 

ALVARO 

O desenho ainda caiu no fundo do mar, né? E aí teve que pegar do fundo 

do oceano pra poder entender. 

PROFESSOR D 

Num dia de chuva. Choveu, molhou a quadra. 

PROFESSORA A 

Das Skills de bola, primeiro foi combining, daí a gente trabalhou com 

Walking and kicking e bouncing and throwing, eu fiz um Self Assessement 

para eles então, eles tinham que escrever aqui se eles conseguiam ou não 

fazer, se era com freqüência e porque eles não conseguiam? Então 

primeiro foi aqui, que era o Walking and kicking  

ALVARO 

Você fez isso o check list nesse ou no rubrics? 

PROFESSORA A 

Aqui eles tinham que só escrever. Só escreviam. Foram duas coisas 

diferentes. 

ALVARO 

Ah, tá. Legal. 

PROFESSORA A 

E das coisas de ginástica a gente usou esse aqui, que a gente usou o mini 

tramp, e porque eles tinham que pular dos bleachers pro mini tramp e cair 

no chão e daí tínhamos levels e daí que eles tinham que circular no level 

em que eles estavam. E do shoulder stand com essas figuras também em 

quatro levels eles tinham que circular onde eles estavam.  

ALVARO 

Quando ela fala cair no chão, ela ta se referindo a aterrissar, né? Alguns 

caíram.  

PROFESSORA A 

É. Então, também dar pra ver as diferenças alguns conseguem escrever 

bem, e conseguem se expressar bem, e os outros só falavam alguma 
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coisinha de aonde que eles estavam. Aqui ta o Check list que foi o Self 

Assessement. E esse Self Assessement a gente fez um muito parecido no 

Alfa 3 que aqui eu esqueci de colocar e a gente chegou  a fazer aulas 

juntas do alfa, porque eles estavam na mesma unidade. Então o shoulder 

stand, aqui é a mesma foto. Aqui tem algumas fotos se como não era pra 

cair no chão, e sim aterrissar no chão, aqui o shoulder stand. Eu também 

fiz cartwell nessa unidade só que eu não coloquei no self assessement, 

aqui as medidas. 

ALVARO 

Perai, melhor lembrar que eles tinham haviam sido medidos há meses 

atrás. 

PROFESSORA A 

É, na primeira unidade.  

PROFESSORA F 

Foi a primeira Unit do Year 1? 

PROFESSORA A 

Não lembro qual foi, mas eu peguei e já fiz essa medida, sabia que ia ter 

essa unidade no final, então, já fiz as medidas deles e deixei guardado e 

falei pra eles na unit Five a gente vai ver isso de novo. Então, cheguei no 

dia só medi e tirei a foto dos dentes. E a gente fez o que ta na próxima foto, 

isso aqui eles tinham que, a gente colocou o board no alto e eles tinham 

que pular e marcar até a altura que eles conseguiam pular. Então, prevê, 

tem uma noção da classe toda. 

ALVARO 

Com a caneta, não é? 

PROFESSORA A 

Isso. Daí eu tirei a foto dos dentes, tem algumas aqui. Tem aqui também, 

então, eu tirei a foto dos dentes no começo e no fim do ano, daí depois 

montei as duas fotos deles e aqui em cima passei as duas alturas deles, no 

começo e no fim do ano. E daí eles tiveram que descrever as mudanças no 

corpo. A gente também conversou sobre algumas mudanças no corpo e 

daí eles escreveram as mudanças que eles perceberam no corpo deles ao 

longo do Year 1.  

PROFESSORA F  

E o dente mudou bem, não. 
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PROFESSORA A 

 Muito. A maioria que estava banguelo cresceu, se tinha dente, não tinha 

mais no final. A maioria, acho que umas duas ou três crianças só que não 

mudou. Todos os outros sim. 

ALVARO 

Essa idéia do dente é legal porque é uma idade que, primeiro o dente cai, 

também né?  Dente mole, dente cai, muda o dente... 

ALVARO  

Olhe isso é tudo numa turma de quatro vezes por semana aqui, lá em 

Pinheiros são três não é? 

PROFESSORA F 

Três. 

ALVARO 

Lá, por questões de acomodações no timetable a gente não conseguiu 

fazer quatro. Mas aqui a gente tem quatro aulas por semana. 

PROFESSORA A 

Então, como eu falei a gente fez aula também com os pequenininhos do 

alfa e onde o Year 1 tinha que ensinar as Ball Skills pro alfa.  

ALVARO 

Quer dizer, tudo isso vai desenvolvendo esse conceito de crescer, do 

crescimento, as evidências que eles vêem no concreto. 

PROFESSORA A 

Então foi... É eu levei o year one na aula do year six, também para o year 

six ensinar para o year one e daí o year one ensinar para os alphas. Então 

eles tiveram que aprender com o year six  e ensinar pro alfa. Então, foi bem 

legal. Então a gente fez um assessement de umas duas skills de ginástica  

e duas de ball. 

ALVARO 

O Year six ensinava o que pro Year one? 

PROFESSORA A 

Na verdade foi uma aula mais pra o year six mostrar o que conseguia fazer 

e que eles ainda não conseguem. Então, alguns já no year one, já 
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conseguem fazer como correr e driblar. Mas o year six consegue correr, 

driblar e fazer outras coisas, então eles foram mostrando o chutar, as 

atividades que eles já conseguiam fazer e que alguns já conseguem, mas 

tão começando. Então, daí eles fizeram duplas um year six com um year 

one e ficavam explicando. 

ALVARO 

E eles se identificam também no ALFA TREE, os menorzinhos em outro 

estagio, um estagio anterior. Legal também a identificação com os maiores, 

os YEAR SIX e eles estão ali no caminho do meio... 

PROFESSORA A 

 Eles têm as mesmas habilidades.  

PROFESSOR G 

Ah, as mesmas habilidades. Legal. Eles tiveram em algum momento, 

alguma aula formal de drible, uma bola para cada um ou normalmente... 

PROFESSORA A  

A gente tem.  

PROFESSOR G 

...Uma bola pra cada um, e fazerem alguns movimentos... 

PROFESSORA A 

Eu trabalho com as SKILLS, em separado, primeiro. Mostrei algumas aulas 

de ginástica, tinha duas aulas na semana de ginástica e duas de bola. E 

depois que a gente fez o assessment de cada um. E isso aqui foi outra fase 

e depois e daí as aulas dos jogos iam de sexta-feira então, eu comecei ter 

uma, ou duas aulas de ginástica e uma de bola e toda seta-feira era aula  

do jogo.  

PROFESSOR G 

É uma unidade de 6 semanas, quer dizer isso eram umas 24 aulas.  

PROFESSORA A 

Muita coisa. Que ainda tive um assembly também com eles. Fiz 

apresentação de um assembly com eles.  A gente fez a apresentação de 

um assembly nessa mesma unidade. Terminando essa unidade, 

começando na próxima e a gente pensa dar continuação sobre os Jogos 

Olímpicos.  
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ALVARO 

..., eu sei que isso tudo ta registrado, que tá guardado, mas cada um 

separadamente não é? 

PROFESSORA A 

Eu coloquei no final presentation todos aqueles.  

PROFESSOR G 

Todos eles, que legal. 

PROFESSORA A 

Não nessa apresentação mais numa pasta no final presentation, onde tinha 

todos os arquivos.  

ALVARO 

Vê que a questão do ASSESSEMENT, como você conseguiu prever 

situações que eles compreendessem mudanças nos comportamentos. Isso 

é ASSESSEMENT, e a gente também poder entender e perceber que 

quanto isso é um procedimento do professor legal, importante, que dá 

margem pra você identificar progresso. 

PROFESSORA F 

Eu nessa UNIT trabalhei meio que parecido. A primeira unidade deles do 

ano tinha sido aquela sobre arte. Porque o year 1 tem uma de arte 

também. Então, a gente fez sobre as varias posições. Nessa unidade de 

movement and rhythm, e eu fiz com eles papel CRAFT no chão, eles 

tinham que escolher a posição que eles mais gostavam e eles iam se pintar 

nessa posição, então, eles não necessariamente precisavam ficar retinhos, 

mas cada um fazia uma posição, aí a gente passava o canetão e depois 

eles pintavam. Ai depois, eu guardei e aí essa unit foi em agosto, foi logo 

depois das férias e eu abri de novo o papel e eles deitaram em cima. E ai a 

gente mediu de onde tava a cabeça da outra vez pra cabeça agora, e aí 

eles pegaram a fita métrica e mediram a diferença de quanto eles tinha 

crescido. Bem parecido né? 

PROFESSORA A 

Nessa idade todos crescem. 

PROFESSORA F 

É, na verdade eu acho que eu deveria ter feito também o que você fez, 

porque pelo fato de eles estarem em posições diferentes alguns não 
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pareceu muito, assim porque a gente desenhou ele inteiro. Mas eles 

ficaram super empolgados, ah, eu cresci, eu cresci e tal. E a gente 

trabalhou também com uma das habilidades motora também fundamentais, 

principalmente com lateralidade. Então, bounce com a direita, depois 

balsamo a esquerda, abrir, e assim vai. Mais ou menos parecido. 

PROFESSORA A 

Aqui a pasta que tem todos os arquivos. A gente tem as fotos, as medidas 

deles, a pagina de games book, que é a dos jogos e o self assessment. 

ALVARO 

Legal. 

(APLAUSOS) 

PROFESSORA B 

Bom, eu vou falar da turminha do Reception. Vocês têm que esperar um 

pouco, que eu tenho que mexer no mouse com a mão esquerda. 

PROFESSORA C 

Precisa de ajuda pra mexer no mouse? Não já estou prática, obrigada.  

ALVARO 

Tá até lavando louça. 

PROFESSORA B 

Não, ainda não. Eu ainda tenho essa desculpa. Então, foi sobre a unidade 

de símbolos. People communicate through simbols. Que é que é isso? As 

linhas de investigação foram: symbols arround us, communication through 

symbols, e symbols in different periods of time. No PE então, a gente usou 

bastante symbols arround us, e communication through symbols.  

Symbols arround us a gente usou bastante simbols de traffic, de trânsito. 

As crianças na sala aprenderam sobre os símbolos de recycle, banheiro, 

essas coisas. Então, no PE foi mais sobre o traffic que as crianças então 

pedalaram as bicicletinhas que a gente tem.  

Mas eu vou mostrar pra vocês, sobre o communication through symbols. 

Então, a gente usou o hop scotch nessa unidade pra trabalhar o 

communication through symbols então, o objetivo era para as crianças 

saberem pular, primeiro saltitar num pé só e também saltitar de um pé para 

o outro para poder entrar na hop scotch e depois então, eles criarem novos 

símbolos para então criarem as amarelinhas deles. Então, foi essa rubrics 
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que nós criamos primeiro. Primeiro foi avaliado se as crianças conseguiam 

saltitar de um pé pro outro e se elas entendiam o propósito e a função dos 

simbols e se elas depois criavam e davam significados para os símbolos. 

Então, aconteceu mais ou menos assim, primeiro elas brincaram com a 

amarelinha e aí então, nós apresentamos os símbolos. Nós, primeiro 

levamos os símbolos, alguns símbolos pra eles e decidimos o que 

significava aqueles símbolos específicos. Na foto da pra ver que eu estou 

segurando dois tênis, aí tem um espiral, tem um triangulo, um retângulo, na 

outra foto dar pra ver melhor. Então, ai é a gente decidindo o significado 

dos símbolos. O triangulo as crianças decidiram que a gente tinha que por 

a mão na amarelinha, o retângulo tinha que por um pé e o espiral elas 

tinham que rodar spinning around, então, aí foi as crianças brincando então 

que a gente chamou de crazy hop scotch então, estão ai brincando e ai 

depois eles então em grupos fizeram as suas próprias amarelinhas com os 

símbolos específicos.  

ALVARO  

Essa turma é de quatro pra cinco, é o Reception. 

PROFESSORA B 

É. É o reception, de quatro pra cinco. Depois disso, cada um faz a sua. E 

aí, então, eles convidaram os amigos pra vir aprender e explicaram o 

significado de cada símbolo ali. Depois disso tudo, então, eles fizeram uma 

reflection. E eles então fizeram um... Bom, deixa eu mostrar aqui, foi esse 

documento que eles fizeram. Então eu vou passar aqui. Aqui a carol e a 

isabela vieira elas são academicamente super, são avançadas em nível 

quatro, tanto academicamente como motoramente. O rodrigo seria uma 

media ali das crianças, tanto acadêmico, como motoramente. O gustavo a 

gente tem um pouquinho de problema com ele, superinteligente, 

atentamente muito bom, monitoramente também tá lá na media. E o legal 

foi que ele não colocou somente o símbolo da amarelinha ele colocou 

também o símbolo que foi aprendido sobre o traffic, proibido estacionar, 

velocidade, foi por isso que também... 

ALVARO 

E vocês desenvolveram com aulas... 

Professora B 

Em outras aulas. 

ALVARO 

Das bicicletinhas. 
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PROFESSORA B 

Acabou que o Gustavo juntou tudo ai. Esse é outro Rodrigo, esse eu não 

passei ainda e a Mel ela seria, vamos dizer assim, um pouquinho mais 

baixo tanto acadêmica quanto monitoramente. Então, dá pra perceber no 

desenho dela que a Mel teve um pouquinho mais de dificuldade, mas não 

significa que ela não conseguiu cumprir a tarefa. A Mel conseguiu saltitar 

na amarelinha, ela conseguiu desenvolver a própria amarelinha dela com 

os símbolos que ela então,... 

ALVARO 

Ela tem uma dificuldade motora já mais pontual assim, ela não movimenta 

né, a mão esquerda assim.  

PROFESSORA B 

Direita, a Mel tem um problema com a mão direita. 

ALVARO 

Então, ela não tem controle da mão dela né?  

PROFESSORA B 

Não. Ela tem um pouco de espasmo muscular.  

PROFESSORA C 

Ah, eu adoro os meninos nessa idade, foi muito legal, eles foram muito 

criativos, nos desenhos. Tinha uns que colocaram um cifrão ai a gente 

perguntava, que vocês tinham que fazer, se tinham que pagar pra passar.  

PROFESSORA B 

Teve um que desenhou um narizinho, então ali tinha que encostar o 

narizinho. Tinha flor, então tinha que dar uma flor pro amigo.  

PROFESSORA C 

É, abraçar, uma coisa assim. 

PROFESSORA B 

Então, as crianças foram muito criativas nessa idade pra os símbolos. Teve 

alguns, assim, que colocaram símbolos nada a ver aí, e você vai precisar 

saber o que significa isso. Tinha um M, não é? Mas o que é que significa 

isso? “fulana de tal”. Ah, tá. Ah, isso aqui é que tem que colocar o cabelo. 

Ah, então, tá bom. Tá.  
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PROFESSORA A 

A relação foi muito engraçada, porque quando as crianças foram brincar 

juntas, eles pediam pros amigos parar, eles tinham que parar pra falar. Só 

fala só. 

ALVARO 

Ok, ok.  

PROFESSORA B 

Bom então, a unidade dos símbolos foi essa.  

ALVARO 

Legal.  

(APLAUSOS) 

ALVARO 

Próxima.  

Para vocês terem uma idéia...cinco aulas por semana esta turma 

PROFESSORA B 

São 4. 

PROFESSOR 

Cinco aulas por semana?  

É sussa, viu, 4 a 5 anos. Cinco aulas por semana.. Caramba! 

PROFESSORA A 

Dá para fazer muita coisa.  

PROFESSORA B 

Foram duas aulas por semana, trabalhando com eles.  

PROFESSORA A 

É, foram 6 semanas. 

ALVARO 

E as outras aulas você faz outras coisas.  

PROFESSORA B 
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A gente trabalhou com ginástica olimpica.  Bola, né? Porque eles acabam 

sempre querendo fazer uma aula de ginástica. 

PROFESSORA 3 

A gente tem tempo.  

PROFESSOR D 

E no tempo livre ela vê... Psicólogo, na escola, passa quanto tempo. 

PROFESSORA C 

Então, na verdade, eu vou falar assim. Eu vou falar mais sobre o 

assessment, mas para vocês terem uma... Eu vou passar... Porque, assim, 

a avaliação que a gente fez, ela não foi exatamente ligada com o que a 

gente trabalhou sobre a conexão da unit. Mas só vou passar em linhas 

gerais o que a gente fez, como foi a conexão. Só pra vocês terem uma 

noção bem rapidinho, e depois vou passar pro assessment. Porque a gente 

usou o mesmo strand de Educação Física, a ginástica, pra fazer o 

Assessment e a relação com a unidade temática. Então, assim, na 

verdade... 

PROFESSORA F 

E o year group?  

PROFESSORA C 

Ah, desculpa, eu nem falei. Era Year Two.  

Então, eles tinham, nessa unidade, eles estavam falando, mais ou menos, 

sobre como as nossas ações, as nossas... 

ALVARO 

Escolhas. 

PROFESSORA C 

Escolhas influenciam no ambiente, para mudar o ambiente, enfim. Então, a 

gente trabalhou com a ginástica, mais com a questão da segurança. O que 

a gente pode fazer naquele ambiente, para fazer com que aquilo seja uma 

forma segura, uma forma legal de a gente trabalhar. Foi mais ou menos 

essa a conexão que a gente buscou fazer.  

ALVARO 

É, e como o ambiente influencia na nossa choice. Por isso... 



APRESENTAÇÃO DOS PROFESSORES DE PROJETOS DE PE 
E CONEXÕES COM AS UNIDADES 

 
13 

PROFESSORA C 

É, no caso,  

ALVARO 

Essa decisão de ir pelo caminho do safety.  

PROFESSORA C 

Hum-hum. Então, aqui, foi o que eu acabei de falar, que foi a ginástica, foi 

o PE STRAND.  

ALVARO 

E um dos objetivos é a gente compreender e aplicar os procedimentos de 

segurança. 

PROFESSORA C 

É.  ó, aqui embaixo, como as nossas escolhas foi exatamente isso que eu 

passei pra vocês. Vou passar rapidinho, porque eu quero passar mais o 

assessment.  Mas só de a gente falar nisso, também, a gente fez assim, só 

pra vocês terem uma noção. Quando a gente trabalhou com a ginástica, a 

gente, durante as aulas, a gente construía, sei lá, circuitos, e eles tinham 

que fazer com que aquele circuito seja um circuito seguro. Então, eles 

tinham os materiais, ah, vamos colocar um colchão aqui. Vamos colocar 

um espaço maior entre um circuito e outro. Todas as aulas, no final da 

aula, a gente conversava também sobre a ação deles, sobre o Behaviour 

deles. Ah, porque eles estavam muito próximos um do outro, estavam 

empurrando, porque eles estavam com pressa de fazer. E uma aula foi 

muito interessante, porque a gente filmou a aula inteira, do circuito, a aula 

inteira. E a gente veio aqui pro ICT, e eles ficaram se assistindo, fazendo o 

circuito. E foi muito legal, porque nessa aula um menino se machucou. Por 

quê? Porque ele saiu, ele terminou de fazer acho que a cambalhota, e ele 

saiu correndo pra começar de novo, ele caiu e machucou o braço, então  

eles viram: nossa foi nessa hora que  

Quebrou. Foi nessa hora que ele caiu. Aí eles se viam empurrando: ah, vai 

logo. Sabe? Para passar de uma estação pra outra. Aí, eles... Aqui é só 

uma fotinho, que a gente acabou escrevendo, no final da aula, as regras, 

umas regras de comportamento, e do que a gente tinha que ter pra fazer 

um circuito seguro. Então, aqui tem todas as idéias deles. Para não correr, 

para não puxar o colega, enfim, que eles deram durante as aulas... 

ALVARO 

Então, é o seguinte: é aquela tela, que a gente tem board ... 
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PROFESSORA C 

É um quadro 

ALVARO 

... branco. Que eles fazem... É, no caso, foi você que escreveu, não é Rô? 

PROFESSOR G 

Ou, então, vocês decidem, ou eles decidem? 

ALVARO 

Não, eles decidem. A gente só foi escrevendo o que eles estavam falando. 

PROFESSORA C 

O que eles estavam falando. 

ALVARO 

Depois fotografou para poder registrar. 

PROFESSORA C 

Para pode registrar.  

ALVARO 

Gravou o board pra poder registrar.  

PROFESSORA C 

Isso foi uma forma de assessment, em relação à unidade. Mas aí, como a 

gente também tava trabalhando a ginástica no sentido também deles 

melhorarem a ação motora deles, então a gente fez um assessment um 

pouquinho diferente. Pra eles se conhecerem e poderem entender, ah, 

como eu estou fazendo o shoulder stand. Como eu posso melhorar. Às 

vezes, eles fazem uma cartwheel, uma cambalhota, só que eles não 

conseguem ter essa noção de como eles tão fazendo. Entendeu? Eles não 

têm essa noção, se ele tá fazendo direito, se a perna dele tá alinhada com 

o corpo, eles não têm muito essa noção. Então, a gente resolveu fazer o 

seguinte. A gente fez um circle, conversando sobre as atividades que eles 

conheciam, quais os movimentos de ginástica que eles conheciam, a gente 

fez um diagnóstico do conhecimento deles, aí a gente pegou algumas 

pictures, umas imagens de estrela, de shoulder stand, de ponte, a gente 

mostrou essas imagens pra eles, aí depois a gente pegou uma específica 

que foi a do shoulder stand, que foi a mesma que a Carol mostrou, que tem 

os quatro levels. Que vai passar mais pra frente, aqui pra vocês.  
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Aí o que é que a gente fez? A gente fez um sistema da seguinte forma: a 

gente colocou na parede, só as imagens que a gente mostrou pra eles. Aí a 

gente fez um exercício assim, numa aula. A gente colocou tudo isso na 

parede, a gente dividiu eles em pares, e cada par em um colchão. Eles 

tinham que, em dois minutos, fazer o “shoulder stand” olhando, e o colega 

tinha que olhar pra saber e avaliar o colega pra saber em que “level“ que 

ele tá.  

ALVARO 

Em que “level ” que ele ta. Isso é chamado de “Peer assesment”.  

PROFESSORA C 

É.  Então, olha só, ele ficava olhando direto, ah, acho que você ta nesse, 

acho que você ta naquele. Aí tem umas fotos, também, o assessment do 

teacher, que ta também avaliando junto com eles. Então, eles estavam 

fazendo essa prática e observando, ah, você ta no nível dois, você ta no 

três... 

PROFESSOR G 

Você pegava na folhinha deles você falava, esse sujeito ta no nível 3.  

PROFESSORA C 

É. E a gente escrevia. Eu vou mostrar depois, tem um... 

ALVARO 

Um chart.  

PROFESSORA C 

Assim, eu falava assim. E aí, o que é que você acha? Seu colega ta em 

que nível? Em que ”level”? Ele faz assim, ah, ta no level 2, ta no level 3, 4. 

Aí o que é que aconteceu depois? 

PROFESSOR G 

Você mostrava o nível pra ele, você falava o que você achava? 

PROFESSORA C 

Não. Não mostrei. Primeiro foi eles se olhando, aí eles falaram. Aí o que 

acontecia? Enquanto eles tavam fazendo, além de eu ta fazendo a minha 

rúbrica, escrevendo que é que eu achava, em que level que eles estavam, 

o Mr. Caselli tava tirando foto de cada um. Aí o que é que a gente fez? 

Numa outra aula a gente entregou a foto deles. Então, naquela outra aula, 

o colega tava avaliando. Nessa aula, eles tiveram a oportunidade de se 
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avaliar. Então eles pegaram a foto de cada um e olharam, com essa daqui, 

ah, eu acho que eu estou no 2. Ah, eu acho que eu estou no 3, ah, eu acho 

que é isso, isso e aquilo. Então, eles se avaliaram. Aí, depois a gente fez 

uma reflexão de como a gente pode melhorar a nossa ação, a nossa 

atividade. Aí eles falaram ah, isso daqui, se a gente der um pouquinho mais 

de impulso; ah, se a gente tentar alinhar um pouco mais a perna; porque 

outro tava fazendo o shoulder stand com perna totalmente pra frente, então 

eles deram várias idéias. Aí eles praticaram de novo, e a gente interferiu na 

prática. A gente foi ajudando, foi dando algumas idéias, e a gente tirou 

outras fotos. Aí a gente fez de novo essa avaliação. Aí a gente mostrou o 

progresso, da primeira pra segunda. Então, aí, sim, eles puderam se 

avaliar de novo.  

ALVARO 

A importância aí é que não é uma coisa técnica. O objetivo é que eles se 

conhecessem. 

PROFESSORA C 

É. Se se conhecessem, exatamente. Porque eles não têm essa noção. E 

até mesmo, não é, Caselli, quando eles olhavam na foto, era tão 

engraçado, tinha gente que olhava, assim, ah, não. Eu tou na 4. Eu falei 

assim, tem certeza? Olha aqui. Ele olhava: não. 

ALVARO 

Ficava até sem graça. 

PROFESSORA C 

Eu tou aqui, eu tou na 4. Você tem certeza? Tem. 

PROFESSOR G 

Gostaria muito de estar na 4, porém... 

PROFESSORA C 

E outro, não. E outros foram específicos.  

ALVARO 

Você tem que ser crítica. Dá uma olhadinha, olha suas costas, olha as 

costas... 

PROFESSOR G 

Como você monta o seu REPORT, por exemplo, na hora de terminar. Você 

deve ter feito um REPORT sobre a atividade.  
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PROFESSORA C 

Tem, calma, aí. Tem também outra coisa também mais pra frente, eu já 

vou mostrar. E assim o legal que teve gente também que foi super 

específico. Viu que não estava nem na 3, nem na 4. Ó, eu estou na 3 e 

meio.  

Aí tem mais uma aqui. Aqui é mais pra vocês verem como é que foi a 

avaliação, no caso, minha, que a gente teve que escrever... 

ALVARO 

É sua, né? Porque esta em todos... 

PROFESSORA 

Tá em todos, né? 

ALVARO 

Peer, teacher, self 

PROFESSORA C 

É, que a gente que anotou, assim... Mas tem aqui, foi aquela primeira, do 

colega olhando, e ao mesmo tempo a gente olhando, depois eles se 

avaliando na foto, e depois na segunda, que é pra ver o progresso deles. E 

aqui é um trabalho que eles fizeram, uma reflexão final, que daí foi um 

assessment escrito, que a gente teve deles. Então, no caso, eles tiveram 

uma foto da segunda... A segunda foto deles. Aqui foi depois do progresso. 

E este tinham que escrever em que level que eles estavam, e uma breve 

frase, porque que eles melhoraram. Eles ficaram meio livres pra escrever. 

Assim, ah, antes eu tava no 2, agora eu tou no 3, porque agora, assim, eu 

melhorei nisso...  

PROFESSOR G 

Você teve que pegar cada foto e montar essa frase. 

PROFESSORA C 

É, tive.  

PROFESSOR G 

Um trabalho... 

PROFESSORA C 
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Embaixo, a gente acabou juntando, também, com a anterior, que eu falei 

pra vocês, do trabalho de segurança do circuito. Então, eles tinham que 

escrever um tópico, uma frase, enfim, sobre o que a gente poderia fazer 

pra melhorar o nosso ambiente no circuito, em relação à segurança. Aí eles 

colocaram, ah, pra gente fazer isso, a gente precisava de colchão, não 

pode fazer no chão. Ah, a gente precisa de um amigo do lado, pra ajudar.  

Então, eles também, a gente juntou os dois aqui. Ta aqui pra vocês verem 

o que eles escreveram... 

ALVARO 

E rapidamente, porque a gente usa muito esse sistema pra colocar no port-

folio deles.  

PROFESSORA 

É. Aí no caso, é... 

ALVARO 

No final do ano  tem o portfólio. 

PROFESSOR G 

Aí você vai ter tudo que eles fizeram no ano.  

ALVARO 

Não necessariamente tudo. Mas escolhe uma coisa que ele gostou, ou o 

professor falou que ele ta bem, escolher um level assim...  Na sala, é um 

pouco mais fechado, mas a idéia é, o professor pode escolher, o professor 

pode escolher e guardar. 

PROFESSOR G 

 Pra quê guardar? 

ALVARO 

Porque o portfólio ele é apresentado para os pais poderem ver, depois ele 

é guardado, ele vai ao longo da escolaridade dele, agrupando todos os 

anos dele, quando ele estiver no year six ele leva embora o portfólio dele.  

PROFESSORA A 

Eu apresentei, peguei todos esses trabalhos que fizemos ao longo do ano, 

e agora coloquei no final, e eles vão escolher qual que é para o portfólio e 

qual que é para casa. E o que é para o portfólio, eu pedi para eles fazerem 

uma descrição do por que, uma reflexão. Então, aqui, por exemplo, o 

professor escreveu “porque eu inventei esse jogo”. Então, eu acho 
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importante a gente usar o portfólio. Então eles escreveram atrás, eu 

consegui levar todos agora no final.  

PROFESSOR G 

Isso fica onde aqui? Na sala... 

PROFESSORA A 

Na sala de aula, e vai passando pro próximo professor que der aula pra 

ele.  

ALVARO 

Quer dizer, o que não vai pro portfólio, fica, a gente guarda, a gente 

arquiva, aqui. O que vai, vai pra sala, os professores vão agrupando, ao 

longo do ano, no final eles fecham, tudo que eles produziram em todas as 

aulas... 

PROFESSOR G 

Você arquiva? 

ALVARO 

A gente arquiva, esses aqui, a gente arquiva.  De cada criança... 

PROFESSORA A 

Não, leva pra casa... 

ALVARO 

Ou vai pra casa... 

Não, tudo bem, então. Quer dizer, ela tirou cópia, não é bem de 

colecionar... 

PROFESSORA A 

Mas o meu trabalho, eu mandei ou pra casa, ou pro portfólio, porque é um 

trabalho que eles fizeram.  

ALVARO 

Mesmo a cópia? 

PROFESSORA A 

Cópia. Isso aqui é cópia.  

ALVARO 
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Tá mas esse aí tem uma cópia. Isso é uma coisa talvez que a gente 

pensar. 

PROFESSORA A 

Os trabalhos que eles fizeram eu mandei pra casa, ou pro portfólio. 

ALVARO 

Não, tudo bem.  Mas acho que falta a gente pensar, talvez deixar um 

sample feito, ou dois, sei lá, escaneado. Quando escanear, a gente joga lá, 

guarda file digitalmente.  

PROFESSORA C 

Mas isso daí, depois pra fazer outros reports é muito mais fácil. A gente já 

tem várias formas de avaliação da criança, e depois pra escrever, pra levar 

pros pais, ou pelo menos pra... 

ALVAOR 

Evidência. Conheceu melhor seu aluno, o PROFESSOR sabe, se ele tem... 

PROFESSORA C 

Ficou muito legal. Eles se vêem assim, sabe, é muito difícil isso, até 

mesmo na aula, que a gente fez aqui no ICT, que a gente filmou a aula 

inteira, e eles ficaram se olhando. É um outro impacto, ele olhando e eu 

falando assim, ta vendo? Por isso que eu falei pra você não ficar muito 

perto, olha o que pode acontecer. A gente via, mesmo eles sendo filmados, 

eles não... Eles são... 

ALVARO 

A avaliação, que é o bicho-papão, de um modo geral, na educação 

tradicional, é um elemento, por si só, muito legal,  tanto no final da 

avaliação, quanto... É a melhor parte da aula, pra que eles curtem mais, 

sabe? Se fizerem de uma forma que eles estejam se conhecendo, vejam, 

tenham o prazer de fazer, o prazer de ir pra frente.  

PROFESSOR G 

Com recurso tecnológico fica mais fácil, né? Vemos e...  

PROFESSORA F 

É. Essa mesma coisa, pra trabalhar em outra unit. Esse shoulder stand 

com o year five. Eles fizeram, eu tirei foto, também, com essa mesma... 1, 

2, 3, 4, e eles classificaram. Então era mais consciência corporal e 

cinestésica.  Em que fase que eles achavam que eles tavam, no peer 
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assessement. Então, pelo que eu senti, eu fiz, eu acho que são três. Na 

aula seguinte eu entreguei a foto, aí eles já têm uma noção maior. Putz, 

não sou três, sou só dois. Ou, eu achava que eu era quatro, eu era três. E 

eles mesmos perceberam, eles usaram o visual, tiveram a foto, e o 

cinestésico do que eu senti do movimento.  

ALVARO 

Isso vai ser levado pro pai dele, por exemplo. Se não for ficar no portfólio, 

ele tem essa foto dele... 

PROFESSOR D 

Olha, como esse trabalho já foi feito há muito tempo, como eu já entreguei 

faz muito tempo, já foi arquivado, e está no portfólio das crianças. 

Então, não tinha como tirar, mas pra vocês irem vendo, é melhor tirar uma 

cópia, porque dá pra cada um, esse é o trabalho final.  

PROFESSOR G 

Isso é um portfólio? 

PROFESSOR D 

Isso é um portfólio. 

PROFESSORA F 

Ah, eu quero ver um portfólio. Os nossos estão começando agora.  

PROFESSOR D 

É, vou mostrar pra vocês que não são daqui desse planeta, então... A parte 

da gente foi acumulando, até ficar... Meninas, vocês... Toma um pra 

vocês... 

ALVARO 

O portfólio, na verdade, é o seguinte: são seleções, bem seleções mesmo 

de trabalhos. Que é como a A falou, os pais levam vários trabalhos no final 

do ano. Alguns ficam na escola e outros... Vocês começarem... 

PROFESSOR D 

Então, ta. Bom, eu vou tentar ser o mais rápido possível, pra compensar o 

falatório de outras pessoas. 

PROFESSORA F 

Sorry.  
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PROFESSOR D 

Por Unit, nós temos a Unit planner. Então, onde a gente coloca o que vai 

se trabalhar dentro do Unit, e nessa Unit a Central Idea, era pra poder 

preservar diferentes formas de vida num lugar só, tentar haver uma 

interação entre essas pessoas.  

ALVARO 

Isso aí é Year 1. 

PROFESSOR D 

É year one, isso. Então, no Year one tinha invasion games, é uma forma de 

tentar falar sobre a preservação de diferentes formas de vida que, na 

verdade, são animais e seres humanos, tinha que ter uma interação e um 

respeito entre as duas partes. Então, pra que isso virasse um conto, uma 

coisa mais pra eles entenderem, foi onde foi criado o jogo, que é a união de 

dois desenhos que tem aí, que as crianças conhecem muito bem, que é o 

Bob The Builder. Que é um construtor, que quer invadir a floresta e 

construir prédios, enfim. E tem os Sem Floresta, que é aquele desenhinho 

dos bichinhos que tentam proteger o parque, o lugar onde eles moram.  

Então, através desses dois desenhos eu criei esse jogo, que tinham 

funções diferentes. Uma era proteger, a outra era invadir. Então era onde ia 

se trabalhar... 

ALVARO 

O BOB BUILDER ele tem essa coisa de invasor? 

PROFESSOR D 

Não, ele não tem. 

ALVARO 

Esse fundo... 

PROFESSOR D 

Mas o BOB BUILDER é o construtor. Não, não tem isso. Ele queria 

construir e os bichinhos queriam proteger.  

ALVARO 

Ah, ta. 

PROFESSOR D 

Não que ele tem esse... 
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ALVARO 

Eu nunca pensei nessa visão que o cartoon dá, trazendo pras crianças 

imagem que o progresso ... 

PROFESSOR D 

Não. É. Enfim, a intenção é entender o conceito de invasion game, em 

grupo. Existe uma forma de atacar, e uma forma de defender. E que pra 

atacar e para defender tem estratégias. E o conceito de ataque e defesa, 

de invasion game. Existe uma razão pra chamar invasion game, que pra 

quando você invade há uma consequência. Há regras, e essas regras 

podem causar conseqüências. Que muitos alunos perguntam, ah, mas é... 

Se você tem uma linha que divide e você passa pro outro lado, futebol, 

basquetebol, hand Ball, isso é invasion game. Não, não é invasion game. 

Embora dois times estejam em áreas separadas, quando um passa pro 

lado do outro, ele não sofre punição nenhuma. Se um cara vir encostar no 

outro, relar no outro, fazer alguma coisa, nada vai acontecer. Então, o 

invasion game, não, o invasion game ele tem a regra dele, que uma vez 

que você invade o território, a área do outro, há uma conseqüência de 

acordo com a regra.  

PROFESSOR G 

Parece que se for tocado não pode mais se mexer. 

PROFESSOR D 

É. Pera aí, ó, quer ver? 

ALVARO 

Há uma controvérsia aí nesse conceito, porque o PYP ele buscou em 

alguns currículos no hemisfério norte, o conceito de invasion game, o 

conceito de jogo, dividido em diversas categorias, pensando no aspecto – 

não nesse sentido que você ta vendo, mas no aspecto simplesmente 

assim: o que é que é predominante nesse jogo? A predominância é o 

arremesso, é. Então, é um target game. A predominância, ele é você 

invadir o campo adversário pra alcançar o objetivo? E, no caso, marcar o 

gol, jogar bola na cesta, então, na literatura, futebol, handball, basquete, 

por essa perspectiva, são considerados invasion game.  

PROFESSOR D 

É, mas a questão é a seguinte. O que eu quis dizer pra eles é que a quadra 

ou o campo de futebol, ele é um espaço comum pra todos. A linha existe 

pra dividir os dois lados, que cada time está de um lado, pra respeitar o 

começo do jogo e, dependendo do jogo, por questões de impedimento, 
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quando você ta no campo do adversário. Você está invadindo, você está 

entrando? Está. Mas é um campo comum pra todos. Todos podem vir jogar 

aqui, como podem vir jogar aqui. Não há problema nenhum de a bola correr 

de um lado pro outro, que nada vai acontecer, o jogo continua, que não é o 

caso do invasion game, que quando, toda vez que você cruza uma linha, 

que determina uma área ou território, há conseqüências. Essa é a 

diferença que eu expliquei pra eles. Então, um exemplo. Você entendeu? 

ALVARO 

Não, eu entendi. Eu entendi. 

PROFESSOR D 

Porque, assim, se o time joga basquete, voleibol, se todos correm pro lado 

de cá e tão passando a bola, pra um lado e pra outro, e aí rouba a bola e 

todo mundo vem pra cá, o jogo ta correndo nos dois lados do campo. Nada 

interfere o jogo ser jogado nos dois lados do campo.  

ALVARO 

Não, eu entendi. Eu entendi o seu conceito, só que de onde você tirou isso, 

porque a gente tem usado, em tese, pelo menos aqui, historicamente, o 

conceito proveniente dessa questão da predominância da habilidade, 

entendeu? Por isso eu queria... É uma discussão interessante. 

PROFESSOR D 

Porque, assim, se eu falar pra eles que futebol, voleibol, tudo isso vai cair 

dentro de um universo só, ia ficar muita regra, muita coisa pra falar com 

eles, onde eu queria, no máximo, era falar existe uma linha e essa linha, 

quando se cruza, existe uma regra pro jogo. E aí a gente trabalhou em 

cima desse jogo. Aí começou, a gente foi do mais simples, que foi esse daí, 

pro mais difícil, que seria o pic bandeira, ou outro jogo que eu achei num 

site de professores que chama escape to planet, depois eu vou dar uma 

explicada rapidinha.  

Então, aqui tinha, os Sem Floresta, no caso, eles têm algumas coisas aqui 

que eles têm que proteger, e o bob the builder ta aqui. Então, aí a gente 

criou regras, esse quadrinho branco que a gente ta toda hora falando. 

Criou regras. Quais são as regras? Se o BOB the Builder invadir a área e 

ele for tocado, ele tem que voltar, pisar na linha pra poder voltar pro jogo. 

Porque simplesmente ele não podia pisar, ser tocado, pisar pra trás, e ta ali 

de novo. Ele cumpria alguma penalidade, a penalidade era voltar aqui pra 

poder voltar pro jogo. Se ele derrubasse a árvore, que era o nosso step, ou 

catasse uma planta ali, alguma coisa, ele cumpria o objetivo dele, ele saía 

fora. Então, o objetivo era, os bichinhos aqui, os sem floresta protegerem 
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os BOB the Builders de destruírem a floresta. Sim, regra de invadir e sair. 

Se invadiu, se foi pego, tem uma penalidade, e a penalidade é simples.  

PROFESSOR G 

Ou se, de repente, o Builder derrubar todos... 

PROFESSOR D 

Ganhou o jogo. Aí a gente... Obviamente que todos, uma hora 

eventualmente conseguiam, então, aí troca rapidinho. Esse daqui passa 

pra cá, o daqui passa pra cá. Então, todos têm a oportunidade de invadir e 

defender. É assim que eu concebo. 

PROFESSOR G 

Porque a gente não consegue tocar em todos eles.  

É. Bom, desse modo não acontece nada, só perde tempo. 

PROFESSOR D 

É, só.  

Então, dessa à área do futsal ou do Handball, passou-se pra meia quadra. 

Então, o time tava todo aqui, que ia atacar, e algumas coisas espalhadas 

pela quadra. Então, a regra, o objetivo do jogo continuou o mesmo. O que 

mudou foi o tamanho da área, pra se trabalhar, pra cronometrar a 

dimensão de trabalho, pra eles poderem ter essa idéia de estratégia. Aí, 

uma vez que aumentou o tamanho da área, começou a se falar de 

estratégia. Porque se todos correm atrás de uma criança, o espaço fica 

livre. Então, tentar marcar, guardar seu lugar, proteger, alguns ficam na 

frente, alguns ficam atrás. Então, o ataque também bolou algumas 

pequenas estratégias de ataque, de ir, correr, distrair os defensores pra o 

outro correr pro lado de lá e atacar. Então, eles sozinhos foram pegando 

essas regras de ataque e defesa aí.  

PROFESSOR G 

Uma vez derrubado o negócio... 

PROFESSOR D 

Acabou. Eles ganharam ponto ali e acabou o jogo.  

PROFESSOR G 

Se o grupo saía, quem saía, o... 

PROFESSOR D 
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Porque assim... 

PROFESSOR  

Tirava o... 

PROFESSOR D 

Trocava o time todo. É, trocava o time todo. Eles derrubavam, eles tinham 

um tempo. Por tempo, ou por conseguir fazer. Quando derrubavam as 

árvores, acabou o jogo. Aí trocavam. 

PROFESSORA F 

E quando o time derrubavam as árvores em menos tempo, ganhava? 

PROFESSOR D 

Pode ser, também. Aí são... 

ALVARO 

Variações. 

PROFESSOR D 

São variações.  De tempo, de quem completa primeiro o objetivo do jogo. E 

aí, daqui desse espaço pequeno passou pra meia quadra, e da meia 

quadra chegou-se ao final, que seria... Porque, assim, até então era um 

time atacando e o outro só defendendo. Esse sempre ia defender. Aqui não 

tinha nada. Aí até chegar ao ponto final, que tinha marcas... 

PROFESSOR G 

Essa possibilidade de defender e atacar. 

PROFESSOR D 

Tinha a possibilidade de defender e atacar. Aí uma vez que eles 

começavam a atacar e defender ao mesmo tempo, aí entra de novo, a 

gente sentar, falar sobre regras, estratégias, por quê? Apitou, todo mundo 

vai lá e ataca, todo mundo vem aqui e ataca, ninguém fica pra defender. Aí, 

ta, olha vocês estão, eles estão. Aí ninguém ficou pra defender. Aí um 

queria culpar o outro, ah, ninguém quer defender. Ih, não, vamos sentar...  

PROFESSOR G 

A gente acha que vai conseguir derrubar. 

PROFESSOR D 
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Vamos executar, vamos conversar, quem vai defender no começo, quem 

vai defender no final, quem vai atacar. Aí, sim, eles começaram a bolar 

estratégias de defesa e de ataque. Pra aí, depois, no final, chegar nos dois 

jogos, e eu acho que agora, no final, eles jogaram bem, eles conseguiram 

jogar, entenderam a regra. Foi muito bom, que foi o pic bandeira, eles 

entenderam as regras, o ideal, o que era pic bandeira. Pic bandeira eu não 

gostei muito pra year one. Todos querem ir lá pegar a maldita da bandeira 

e não fica ninguém pra trás. Esse foi o grande problema do pic bandeira 

para o year one, eu acho que ainda não funciona. Agora, eu achei um jogo 

na internet, que eu joguei, excelente pra essa idade que chama escape to 

planet, que você tem a quadra, aqui, você coloca... Pode colocar um mat, 

dois mats aqui, em cada canto da quadra, aí você põe aí as marcas no 

chão, em torno de 15, 20, sei lá, e tem os times. Aí... 

PROFESSORA F 

Dois times. 

PROFESSOR D 

Dois times. Dois times. Aí o que você faz? Quando começa o jogo, todo 

mundo ataca, todo mundo defende. Então aí vem a estratégia. Quando 

você começa o jogo, se você invadir o planeta do outro, quando você 

invade, você sofre punições. Qual é a punição? Se você for pego, você vai 

pra prisão. Ou uma, ou outra. E aí quando os seus amigos começam a 

invadir, eles têm duas escolhas, se eles correrem e pegarem marca, eles 

têm free pass de volta pra cá. Então, pegou marca, eles podem voltar 

caminhando. É onde entra a regra de não brigar. Não. Pegou, pegou. Você 

tem que entender que ele pegou, não pode tirar da mão. Eles voltam pra 

área deles. Ou eles correm lá na prisão e salvam. 

PROFESSORA F 

Quando eles pegarem marca. 

PROFESSOR D 

Quando ele salva os amigos deles, ele e as pessoas que estavam nessa 

prisão têm um free pass. Então, se tiver gente aqui, não é salvo. Então, é 

onde entra a estratégia dos pegadores. Vocês querem pegar e botar todo 

mundo numa prisão só ou botar em duas prisões. Botar numa prisão? Se 

eu boto dois jogadores aqui, fica fácil pra defender. Se você botar aqui e 

aqui, você precisa de quatro pra defender, mas você não corre o risco de o 

outro time trazer todo mundo de volta.  

PROFESSOR G 
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Uma pessoa só pode trazer todo mundo de volta? 

PROFESSOR D 

É, uma pessoa só traz todo mundo de volta. Mas quem ta naquela prisão. 

Então, pegou marca, free pass. salvou a prisão, free pass. E o jogo termina 

quando o time... 

PROFESSOR H 

Vocês fazem com marker? Quatro aqui... 

PROFESSOR D 

Ah, corre aqui, pegou daqui, a gente bota tudo aqui.  

PROFESSORA G 

Uma vez o free pass, já... 

PROFESSOR D 

Não, não, não. Free pass é toda vez que você salvar, ou pegar marca é 

free pass. 

PROFESSOR 

Mas ela ta gastando os markers, né? 

PROFESSOR D 

Aí você vai gastando marca. 

PROFESSORA G 

Eu fui lá, peguei marca, eu tenho free pass, eu voltei pra minha quadra... 

PROFESSOR 2 

Quadra. Se eu pus ele no chão... 

PROFESSORA G 

Eu tenho que pegar o FREE PASS. 

PROFESSOR D 

E  o jogo... Acabou o jogo.  

PROFESSORA G 

Não posso ficar com aquele marco. 
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PROFESSOR D 

Não, não. Você pega o marco e põe no chão. O jogo termina com quem 

terminar de pegar todos primeiro.  

PROFESSOR H 

Foi marker, fora do jogo. 

PROFESSOR D 

Foi marker, fora do jogo. Termina o jogo com quem conseguir acabar com 

as markers primeiro.  

PROFESSOR H 

É. Aí não acaba nunca. 

PROFESSOR D 

Obviamente, vai acabando os markers, eles vão se juntar em volta de um 

marco só, pra proteger, mas acredite que o jogo vai acabar. Não se 

preocupe que o jogo vai acabar. Porque eles ficam loucos, e aí entra um, 

entra outro, eles ficam perdidos, e aí vem um por trás, é muito... Você tem 

que ter a filmadora e filmar... Eles vêm e agacha assim, ó, entra assim, ó... 

Eles tão num nível, que o olho só enxerga quem ta correndo... Aí quando 

vem um agachadinho assim, ó, põe a mão assim, pega o marco, aí 

ehhhhhhh. Então, é uma loucura. Esse jogo foi muito bom. Então, eu 

abandonei o pic bandeira, acho que não rolou muito. 

ALVARO 

Mas, olhe, o interessante é que esse jogo parece mais complexo do que o 

pic bandeira.  

PROFESSOR D 

Agora, esse jogo é excelente. É um loucura. É um jogo supercomplexo. 

Quer dizer, complexo, não, é que tem muita coisa acontecendo.  

PROFESSOR G 

Você podia, também, a cada 5 marcas, salvar uma pessoa. Pode inventar 

uma coisa assim. 

PROFESSOR D 

Pode inventar, adicionar mais regras. E esse é uma coisa tão simples! Mas 

eu acho que pelo fato de ter muitos... 
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PROFESSORA F 

Tem muita função. 

PROFESSOR D 

Muita função, muitos markers, fica uma coisa, assim, o menino fica 

desesperado. Aqui só tem uma bandeira. Apitou, todo mundo só quer ir 

pegar a maldita da bandeira, então...  

ALVARO 

Tem exceção... É. Não, mas sabe o que é que é? Eu particularmente adoro 

o pick bandeira, mas eu acho que a gente pode modificar ele à medida que 

as crianças têm esse egocentrismo mais forte, assim, aí você aumenta a 

quantidade de bandeiras. Sei lá, você tem várias possibilidades.  

PROFESSOR D 

O professor do year 1, ele falou assim, ele disse o seguinte, é que tem a 

Central Idea e tem aqui as Lines of inquiry. As causas de extinção, que eles 

viram dinossauros, né? A cadeia alimentar, o habitat, e as prevenções que 

são feitas. Aí ele falou, você pode, se quiser, falar sobre o maior... Eu falei 

para ele, não, eu não vou me envolver no que você ta dando na sala de 

aula, não vou querer ir lá e ó, vocês estão... Aí, querer trazer. Então isso foi 

uma coisa que não precisou trazer da sala de aula. Eu usei a idéia de 

preservar, interagir, e aí a gente comentou sobre haver uma área verde 

muito grande aqui em volta da escola, aí eu falei assim, dá para fazer PE 

aqui? Os passarinhos vêm, sentam aqui na quadra, tem joaninha, tem 

bichinhos, tem não sei o quê. A gente precisa matar eles? Não, não. A 

gente pode interagir, eles podem viver aqui, a gente pode viver aqui, e 

cada um tem seu espaço. Então, foi uma pequena coisa que eu falei para  

eles poderem fazer uma pequena conexão com a Unit, mas aí morreu, 

acabou, parou aí e o foco foi nesse negócio de invasão. Então, comecei do 

simples pra terminar no complexo, e foi perfeito.  

PROFESSOR G 

Quantas aulas você teve, pra fazer isso? 

PROFESSOR D  

Eles têm... 

PROFESSORA A 

São sete semanas. Demora bastante.  

PROFESSOR D 
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É, eles têm.. O invasion games, ele voltou mais de uma vez no ano.  

PROFESSORA A 

Foram duas unidades seguidas.   

PROFESSOR D 

Foram duas unidades. Então, teve bastante tempo pra trabalhar. 

 


