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Carta de apresentação do produto final 
 
A coordenação do PROEF 

 

Conforme o documento orientador de Trabalho de Conclusão de Curso, 

emitido pela coordenação geral do Mestrado Profissional em Educação Física 

em Rede Nacional (ProEF), além do texto de dissertação devemos apresentar 

um Produto final que corresponda a pesquisa realizada em nossas atividades 

docentes. Dessa forma, diante das possibilidades propostas por essas diretrizes, 

optamos por criar um produto de mídia na forma de Blog.  

A intenção foi, a partir da interação que pode ser produzida neste tipo de 

ambiente virtual, ampliar o diálogo relacionado a implementação da BNCC, nas 

escolas de todo o país e compreender as diversas interpretações produzidas por 

diferentes professores/as em diferentes regiões do Brasil.  

Para isso, o Blog disponibiliza materiais como: textos, fotos, vídeos 

utilizados durante a pesquisa com as professoras, assim como vídeos 

explicativos sobre as etapas da pesquisa. Torna-se importante ressaltar que 

todos os materiais criados e oferecidos nesse canal estão relacionados a Base 

e aos “novos” currículos por ela norteados. 

Metaforicamente, o Blog pode ser considerado um tipo de biblioteca 

(virtual) visitada por usuários da web que desejam ler e dialogar sobre a BNCC. 

É importante ressaltar que esse diálogo é dinâmico, uma vez que todos os 

participantes presentes podem problematizar questões e reflexões relevantes 

sobre o tema proposto de acordo com as diferentes realidades sociais 

brasileiras. 

Este produto foi aprovado pela Banca avaliadora da defesa, ocorrida no dia 

30 de julho de 2020, composta pelos/as professores/as, doutores/as: Erineusa 

Maria da Silva (UFES), Valter Bracht (UFES) e Andrea Moreno (UFMG), assim 

como pela minha orientadora Prof.ª Drª Ana Carolina Capellini Rigoni. Dessa 

forma, me comprometo a inaugurar este meio de comunicação, assim como 



 

mantê-lo em funcionamento, proporcionando a extensão dessa pesquisa a 

diferentes professores/as de nosso país. 

O acesso ao Blog deve ser realizado através do link: 

https://professoracamilla.wixsite.com/efbncc 

Instruções iniciais: 

1 - No vídeo inicial explicamos os objetivos e pretensões deste meio de 

comunicação, assim como o que é o Mestrado Profissional em Educação 

Física (ProEF). 

2 - Para cada texto proposto como Episódio de estudo foram produzidos os 

seguintes vídeos: “Saindo da rota”, “1° Episódio”, “2° Episódio” e “3° 

Episódio”, com explicações e reflexões sobre os temas propostos. 

3 - Foram disponibilizados, aos visitantes do Blog, Slides com pontos 

considerados relevantes criados para a pesquisa, assim como textos e 

vídeos utilizados na etapa de estudos.  

4 - Na aba intitulada “Dialogando”, tencionamos questões iniciais que 

envolvem a chegada da Base nas escolas e as primeiras interpretações 

docentes sobre o documento. 

5 - No item, “Vamos falar sobre gênero: professora protagonista do seu 

currículo”, compartilhamos um exemplo de aula construída a partir de 

temas não vistos na BNCC-EF, porém considerados importantes pelas 

professoras.  

6 - Na aba: “Diários dos estudantes”, exploramos alguns retornos dos 

estudantes em forma de textos e desenhos referentes a aula envolvendo a 

temática gênero. 

Para finalizar, é preciso pontuar que um blog é um espaço dinâmico e que 

deve estar em constante movimentação. O conteúdo contido nele até o momento 

é apenas para sua inauguração. Para sua divulgação buscarei compartilhar o 

Blog através de e-mail e outras redes sociais.  

Antecipo meus agradecimentos pela sua visita ao Blog. 

Camilla Maria Mello Toledo 

 Prof.ª de Educação Física/ Discente ProEF-Ufes 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados Internacionais de Catalogação-na-publicação (CIP) 
(Biblioteca Setorial de Educação Física e Desportos da Universidade 

Federal do Espírito Santo, ES, Brasil) 
  

 Toledo, Camilla Maria Mello. 
T649e A educação física na Base Nacional Comum Curricular : 

interpretações de um grupo de professores da escola pública 
[recurso eletrônico] / Camilla Maria Mello Toledo, Ana Carolina 
Capellini Rigoni. - Dados eletrônicos. – 2020. 

  
  
 Produto Técnico (Mestrado Profissional em Educação Física 

em Rede Nacional-PROEF) – Universidade Federal do Espírito 
Santo, Centro de Educação Física e Desportos ; [coordenação] 
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. 

Modo de acesso: 
<https://professoracamilla.wixsite.com/efbncc> 

 
  
 1. Educação física - Estudo e ensino. 2. Currículos - 

Planejamento. 3. Base Nacional Comum Curricular. I. Rigoni, Ana 
Carolina Capellini. II. Universidade Federal do Espírito Santo. 
Centro de Educação Física e Desportos. III. Universidade 
Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. IV. Título. 

  

 CDU: 796 

  

  Elaborado por Eliéte Ribeiro Almeida – CRB-6 ES-603 
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