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RESUMO: 
Este trabalho foi desenvolvido a partir da elaboração e execução de um Projeto de 
Intervenção sobre o ensino de Educação Física para uma turma de 2ª série da Educação 
de Jovens e Adultos (EJA) da Escola Municipal João Paulo I em Goiânia/GO. O tema 
central do projeto foi “Música envolvendo a dança e a poesia”. Este trabalho faz parte 
do estágio obrigatório do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Goiás. Teve 
como objetivo principal apresentar a importância da dança como uma atividade física, 
introduzindo o surgimento da música e destacando a poesia dentro de um contexto 
musical, compreendendo a importância da pratica esportiva partindo do que temos ao 
nosso cotidiano, como a dança embasada nas escutas musicais, seja ela a música ou a 
poesia. Tendo em vista uma forma interdisciplinar de integrar o conhecimento com a 
prática, conscientizando-os da importância da diversidade e pluralidade presentes em 
nossa sociedade. A metodologia utilizada buscou enfatizar uma relação professor-aluno 
mais aberta, interativa, entendendo esta relação como intercâmbio e reflexão entre os 
sujeitos. Sabendo que o educador precisa reconhecer que o educando é, também, 
portador de um saber adquirido com suas experiências próprias. Visando tornar o 
aprendizado mais fácil e prazeroso, e com esse conhecimento proporcionar uma maior 
inserção na sociedade em que vivem. A elaboração deste projeto necessitou de uma 
pesquisa bibliográfica para embasar as práticas adotadas a partir dele. Foi utilizado 
nesta os autores Paulo Freire, Moacir Gadotti entre outros. Anterior à elaboração do 
projeto realizamos um diagnóstico da escola, para conhecermos melhor os sujeitos com 
os quais iríamos trabalhar, partindo das expectativas de cada um. Ao final do trabalho 
realizado na escola percebemos um resultado satisfatório, que obteve a compreensão 
dos conteúdos expostos. 
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