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INTRODUÇÃO
Primeira experiência docente efetiva no município de Guaíba/RS.
• Expectativas de planejamento das práticas
Divergências

• Realidade encontrada
Busquei auxílio da supervisão escolar

Objetiva problematizar as relações docentes de
Educação Física (EF) e a supervisão escolar, considerando

as relações construídas na micropolítica escolar.

• Estudo descritivo;
• Relato de experiência;

Micropolítica escolar

Relações construídas entre os
sujeitos de forma individual ou
coletiva,
no
esforço
de
produzirem estratégias para
alcançar
seus
interesses,
surgindo
assim
alguns
elementos
como
alianças,
conflitos, poder e interesse
(BALL, 1989);

Supervisão Escolar

Estimular reflexões e melhorias na
prática docente e construir uma
parceria educativa entre pessoas e
práticas. (SOUZA et al., 2017);

Relações construídas com a
supervisão podem resultar em
influências e implicações .

O lugar decisivo da supervisão escolar no desfecho das propostas de
ensino-aprendizagem e na micropolítica escolar pode influenciar o fazer dos
professores e assim as relações podem resultar em implicações positivas ou
negativas na execução de um trabalho coletivo (BORBA & WITTIZORECKI,
2021);

Cultura docente trata das manifestações singulares e

características

do

professorado

de

um

determinado

componente curricular (MOLINA NETO, 1998);
Seria possível as relações estabelecidas com a

supervisão estarem atreladas as suas compreensões
da Educação Física?

CONSIDERAÇÕES POSSÍVEIS
Pode interferir nas dinâmicas de relações construídas nas
escolas;
Pode influenciar nas práticas pedagógicas ;
Ampliar a compreensão sobre a Educação Física;
Educação Física - Uma perspectiva

pautada na relação pedagógica através da
corporeidade e suas práticas corporais, em

um espaço escolar onde o corpo e suas
ações estão sendo vigiados e controlados.

Novas relações com a supervisão
escolar para desfrutar de toda
sua potencialidade no auxílio e
trabalho docente.

