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RESUMO 
 

O objetivo desta pesquisa é investigar os métodos avaliativos do conteúdo 

esporte na rede pública de ensino. Foi necessário para este trabalho, 

compreender o que é e como se dá a avaliação, além de averiguar os tipos 

possíveis de avaliação que podem ser usadas nas aulas de Educação Física. 

Ao analisar os métodos que os professores estão usando nas avaliações do 

conteúdo esporte, com as informações coletadas dos participantes, 

conseguimos construir a análise. Notamos que o processo avaliativo, está 

vinculado a uma instituição de ensino, que passou por um processo de 

transformação até chegar nos dias atuais, tendo assim, os métodos de 

avaliação diagnóstica, formativa e somativa para avaliar seus discentes. 

Tratando-se da avaliação do conteúdo esporte é notório que os docentes além 

de avaliar as três formas referidas, avaliam também nas dimensões conceitual, 

procedimental e atitudinal com o conteúdo trabalhado. Observa nesse processo 

avaliativo, a participação, a freqüência, a escrita, o desenvolvimento motor e 

participação em jogos. Desenvolvemos um estudo do tipo qualitativo-descritiva. 

Os participantes da pesquisa foram seis professores de Educação Física da 

rede municipal, do Ensino Fundamental de Jataí-GO. Os instrumentos, para 

obtenção dos dados foram o questionário com todos os participantes. Por 

intermédio desta pesquisa, conseguimos verificar que há diversos métodos 

para avaliar o conteúdo esporte que essa prática avaliativa, pois às vezes, ela 

acaba se torna excludente e classificatória quando se trata de preparar os 

jovens para as competições. Mas constatamos que não há uma forma 

específica de avaliar, o professor que irá direcionar o seu trabalho de acordo 

com sua turma. Por meio deste estudo, pretendemos demonstrar para os 

professores que a avaliação escolar é de suma importância e em especial no 

conteúdo esporte. 


