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Introdução: Piccolo (1995) afirma que a Educação Física Escolar objetiva, 
especialmente, proporcionar atividades que promovam o desenvolvimento global do 
aluno, criando condições para estes tornarem-se independentes, participativos e 
autônomos em seus pensamentos e ações. Acredita-se na importância de unir 
conhecimentos teóricos e práticos especialmente, no que se refere à atividade física na 
fase de desenvolvimento motor infantil. Objetivo: O projeto Promov objetivou analisar o 
quanto um programa sistematizado de atividades físico-recreativas pode colaborar na 
aprendizagem motora das crianças, na sociabilização e no relacionamento psico-social. 
Metodologia: O programa foi aplicado junto a 40 crianças de 7 a 10 anos, alunos de uma 
escola municipal da cidade de Bauru, Estado de São Paulo. As aulas ocorreram nas 
dependências do Departamento de Educação Física da Unesp, Praça de Esportes, 
campus de Bauru. Desenvolviam-se duas aulas semanais com uma hora e meia de 
atividades diárias ministradas por graduandos de Educação Física. O planejamento das 
atividades respeitou um diagnóstico inicial em que se identificou nas crianças suas 
necessidades motoras e psico-sociais, estabelecendo-se semanalmente a habilidade 
motora e conteúdos referentes à sociabilidade, como respeito, organização etc. As aulas 
foram desenvolvidas por meio de jogos, esportes, relevando-se a ludicidade, a 
cooperação, a expressão corporal, entre outras. A participação nas atividades e o 
comportamento dos alunos foram registrados aplicando-se a técnica de diário de aula e, 
a performance motora por intermédio de filmagens. Resultados: Constatou-se melhoras 
no aspecto motor e principalmente no aspecto social. Amenizaram-se os conflitos 
interpessoais e agressões entre os alunos. Solidificou-se o respeito entre aluno-aluno e 
aluno-professor, a participação efetiva e espontânea dos alunos nas atividades, a 
cooperação entre eles, a confiança nos professores e nos próprios colegas e a 
organização nas atividades e fora delas. Houve uma mudança e aceitação relativa no 
conceito do que é uma aula de educação física, ou seja, que esta ultrapassa o sentido de 
simplesmente priorizar uma aula de futebol ou vôlei. Conclusão: Conclui-se que a 
educação física tem um papel importantíssimo e imprescindível na formação do aluno em 
sua base quando esta, em seu planejamento, envolva um trabalho diferenciado de 
objetivos claros e amplos. O papel do professor é auxiliar o indivíduo no seu 
desenvolvimento integral – físico, psíquico e social – e torná-lo atuante na sociedade em 
vive. Este projeto pode verificar que através deste programa de atividades, muitos destes 
objetivos foram alcançados. 
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