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RESUMO 
 
 

O ser humano desde o começo dos tempos já praticava o atletismo com a finalidade de 
sobrevivência. Na pré história a caminhada era utilizada para locomoção, a corrida e os saltos, 
para escapar de animais, o arremesso era uma forma de defesa e caça. Nesse sentido, os 
homens adquiriram habilidades, que com o tempo se aprimoraram e passaram por adaptações 
para que esses movimentos fossem inseridos em modalidades competitivas. No Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) de Educação Física desenvolvemos o 
mini atletismo com o objetivo de apresentar o atletismo para os alunos de forma lúdica e 
adaptada, trabalhando com as faixas etárias do primeiro e segundo ciclos do Ensino 
Fundamental, principalmente com os alunos do 5º, 7° e 8° anos, podendo ser aplicadas as 
mesmas atividades em qualquer faixa etária, com diferenciação na complexidade da execução 
das provas promovendo a inclusão de todos no esporte e com isso desenvolvendo as 
habilidades motoras de forma harmoniosas no contexto escolar. Durante os encontros 
buscamos oferecer aos alunos um atletismo atraente, acessível e instrutivo, fazendo com que 
percebessem a presença desta modalidade em atividades simples e rotineiras, em jogos e 
brincadeiras populares conhecidas por eles no âmbito escolar. O atletismo pode ser 
classificado como um esporte de integralidade, onde um grande número de crianças pode estar 
ativo ao mesmo tempo, no entanto o trabalho foi desenvolvido de forma que as atividades 
tivessem espírito de aventura, oferecendo uma aproximação adequada à modalidade. 
Encerramos as atividades com um festival de mini atletismo onde a participação e diversão 
foram garantidas para todos os alunos. Nessa atividade os participantes foram divididos em 
equipes e o circuito foi separado em estações com atividades relacionadas ao atletismo que 
utilizou materiais como bolas, cones, cordas, bambolês, petecas e colchonetes. A estrutura e 
pontuação das atividades foram elaboradas de forma simples. A prática fez os alunos 
vivenciarem todas as etapas, suas particularidades e complexidades da modalidade. Para a 
avaliação foi feito um questionário de auto avaliação para saber como os alunos aceitaram a 
proposta do mini atletismo e como foi a participação e aprendizado. Obtivemos uma resposta 
positiva dos alunos com relação ao divertimento, conhecimento e pratica do esporte. O objetivo 
inicial, que era apresentar o atletismo para os alunos de forma lúdica e adaptada foi alcançado, 
bem como a possibilidade de incluir todos os alunos no esporte. Observamos que em ao longo 
das aulas a variedade de jogos oferecidos contribuiu significativamente para a motivação dos 
alunos. Este período de aprendizagem foi de grande valia e muito importante para nossa 
formação profissional. Trabalhamos de forma pratica e executamos atividades com liberdade e 
autonomia, fazendo com que todos ganhassem em conhecimento e qualidade na interação 
entre professores e alunos, adquirindo experiências e conhecimento na área e obtendo um 
evento com qualidade e divertimento. 


