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Objetivos da prática apresentada 
• Minimizar os efeitos negativos da suspensão das aulas, tanto no aspecto cognitivo

quanto no emocional, através do ensino remoto, nas aulas de Artes e Educação

Física, com atividades lúdico-educativas, no período da pandemia.

• Incentivar a participação dos alunos nos projetos propostos pela escola, através da

“Arte e do Movimento”, tornando os dias de isolamento mais leves e alegres.

• Estabelecer vínculo com a comunidade escolar, no período do isolamento social,

ofertando aos alunos, atividades que estimulem a criatividade e o uso de materiais

alternativos.

• Envolver os alunos em atividades que desenvolvam a criação artística e a prática de

atividade físicas, integradas aos projetos da escola, visando o bem estar

socioemocional, a saúde e a ludicidade.

• Estabelecer canais de comunicação na internet entre escola e famílias, para divulgar

e postar videoaulas produzidas pelas professoras e ter acesso à interação dos

alunos.

Público alvo:  Alunos do 1º ao 5º ano



Descrição da prática

1ª Etapa – Reunião de Equipe, às quintas-feiras, na plataforma “Teams”, para o planejamento

interdisciplinar do proposta pedagógica;

2ª Etapa – Planejamento e elaboração das videoaulas pelas professoras, com a temática

proposta;

3ª Etapa – Entrega da atividade pronta à Coordenação Pedagógica, na segunda ou terça-

feira até às 12h para revisão, edição, armazenamento das atividades no onedrive, postagem

no Instagram e no grupo de whatsapp da escola, na terça-feira à tarde.

4ª Etapa – Realização das atividades pelos alunos que são filmadas ou fotografadas pelos

pais.

5ª Etapa – Compartilhamento das atividades realizadas pelos alunos no Instagram ou

Whatsapp da escola, para devolutivas ou divulgação.



Recursos utilizados para realização do projeto 

Materiais diversos de papelaria, materiais esportivos, materiais recicláveis, smartphone,
computador, internet, aplicativos de edição de vídeo, tutoriais e formações online de
ferramentas digitais e muita criatividade e perseverança...

As professoras vêm adquirindo maior prática, com a continuidade da elaboração dos vídeos e
a professora de Educação Física até adquiriu um tripé para auxiliar na filmagem.



Resultados

As professoras e a coordenadora executam a elaboração e edição dos vídeos com maior prática.

Já venceram muitos desafios, adquiriram mais autoconfiança e com isto têm experimentado

novas técnicas, novos aplicativos e novos desafios. Compartilham com a equipe novos saberes.

Os vídeos das aulas de Artes e Educação Física são curtidos pelos alunos e responsáveis e

temos um retorno bastante positivo. Os alunos gostam muito de fazer as aulas, pois são

prazerosas, propõem desafios e são de fácil execução.

Temos com frequência, a devolutiva de pais e alunos, enviando fotos e vídeos da realização das

atividades propostas e também comentários positivos sobre as aulas

Muitos pais que participaram do questionário de satisfação, no Google Forms, elogiaram as aulas

de Artes e Educação Física.





Práticas e devolutivas dos alunos

PONTILHISMO – ARTES 

PLÁSTICAS

DESAFIO #1 COPO –

EDUCAÇÃO FÍSICA



Práticas e devolutivas dos alunos

CARTÕES DE PÁSCOA – ARTES 

PLÁSTICAS

DIA DO DESENHISTA  (PROJETO LEONARDO 

DA VINCI)– ARTES PLÁSTICAS



Práticas e devolutivas dos alunos

VAMOS NO EXERCITAR? –

EDUCAÇÃO FÍSICA

VAMOS RESPIRAR 

MELHOR? –

EDUCAÇÃO FÍSICA

MÁSCARA SIMPLES-

ARTES PLÁSTICAS



Práticas e devolutivas dos alunos
ESCRAVOS DE JÓ 

– EDUCAÇÃO 
FÍSICA

FESTA JUNINA  REMOTA 2020- ARTES 

PLÁSTICAS E EDUCAÇÃO FÍSICA

DANÇA E 

CARACTERIZAÇÃO 
PESCARIA
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Professora de Artes: Alexandra Garcia Schuenchel

shuenchel@gmail.com 

Professora de Educação Física: Ana Lúcia de Almeida Coelho

anacoelhoufrj@hotmail.com 

Coordenadora Pedagógica: Jaspe Marques de Mattos

jaspemattos2@gmail.com 
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