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O estudo se insere entre as pesquisas que investigam a organização do trabalho pedagógico 

das escolas públicas do município de Castro Alves - BA, em especial a(s) concepção(ões) de 

avaliação que fundamenta(m) a prática pedagógica dos professores de Educação Física. Sendo 

assim, tem como objeto o par dialético objetivo/avaliação na organização do trabalho 

pedagógico das escolas Luiz Eduardo Magalhães e Vicente José de Lima.Dessa forma, o 

presente estudo investigaqual a concepção de avaliação que fundamenta a organização do 

trabalho pedagógico da Educação Física. Para tanto objetivamos investigar a(s) 

concepção(ões) de avaliação que fundamenta(m) a prática pedagógica dos professores de 

Educação Física das escolas investigadas; discutir a(s) concepção/ões de avaliação que 

fundamenta(m) a prática pedagógica dos professores que lecionam a disciplina Educação 

Física nas referidas unidades de ensino, bem como apontar possibilidades para a organização 

do trabalho pedagógico da Educação Física a partir de uma concepção de avaliação que sirva 

de referência para a formação humana dos estudantes. Assim, para realizar uma investigação 

rigorosa e sistemática sobre a categoria objetivo/avaliação na organização do trabalho 

pedagógico da Educação Física nas escolas do município de Castro Alves – BA, faremos uso 

dos princípios da pesquisa qualitativa, utilizando das técnicas da pesquisa documental, bem 

como de aplicação de questionários com perguntas abertas e fechadas. Para realizar a análise 

dos dados levantados na pesquisa dos documentos oficiais (Projeto Político Pedagógico e os 

Planos de Ensino da disciplina Educação Física) das escolasobjeto da investigação, bem como 

do conteúdo das mensagens escritas obtidas com os questionários aplicados com os 

professores que lecionam o componente curricular Educação Física nas referidas escolas, 

faremos uso da técnica de análise de conteúdo. Como resultados parciais foi possível perceber 

que em uma das escolas é adotado em seu Projeto Político Pedagógico uma avaliação 

formativa. 
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