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ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 

 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

( X )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(    )  SAÚDE 

(    )  TRABALHO 

(    )  TECNOLOGIA 
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RESUMO – O presente trabalho visa relatar as atividades proporcionadas à acadêmicos do Curso de 
Licenciatura em Educação Física da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), durante o ano 
de 2012, por meio do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID). As ações 
aconteciam matutinamente, quatro vezes por semana, com alunos no ensino médio de um colégio 
estadual da cidade de Ponta Grossa, e também com os professores que lecionavam na mesma. 
Dentre os vários objetivos, o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) visa 
incentivar e fortalecer a formação de professores. Diante disso, o PIBID – Educação Física tem 
realizado diversas atividades para que os acadêmicos adquiram experiência e possam exercitar o seu 
papel como docentes. As tarefas para serem executadas, eram planejadas quinzenalmente pelos 
acadêmicos envolvidos e pela professora supervisora, esta que leciona na mesma escola há 17 anos. 
O estudo apresenta metodologia descritiva juntamente com o estudo de caso, sendo abordado 
maneira qualitativa. Através do PIBID, foi possível mudar a concepção de Educação Física por parte 
dos alunos, professores e funcionários da referida escola, pois as aulas aconteciam de maneira 
diversificada e algumas vezes inovadora, sendo proporcionadas aulas com qualidade aos alunos, 
acarretando uma boa aceitação das mesmas por boa parte deles. Os acadêmicos puderam vivenciar 
várias etapas no ambiente escolar, antes mesmo de estar graduado, contribuindo com isso para uma 
melhor formação. 
 
PALAVRAS CHAVE – Vivências. Escola. Formação. 
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Introdução 
 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) é um projeto que serve 
como laboratório de experiência para seus participantes e também visa incentivar a formação de 
professores, melhorar a qualidade do ensino básico, integrar a educação básica com a educação 
superior e aprimorar a formação acadêmica. 

O PIBID - Educação Física acontece em um colégio estadual da periferia da cidade de 
Ponta Grossa. Para que as aulas fossem ministradas, aconteciam planejamentos onde se refletia 
sobre o conteúdo e a metodologia a ser utilizada. Em 2012 os acadêmicos tiveram participação 
integral nas atividades realizadas pelos professores, ocorrendo diversas vivências no âmbito escolar, 
inclusive as dificuldades de planejamento e execução das aulas propostas. 

 
 

Objetivos 
 
O trabalho objetiva relatar as diversas ações que foram realizadas pelos acadêmicos do 

Curso de Licenciatura em Educação Física, estudantes da Universidade Estadual de Ponta Grossa 
(UEPG), durante todo o ano de 2012.  

Para que as aulas tivessem uma melhor participação dos alunos, as aulas foram 
melhoradas, os conteúdos foram diversificados e possuíam melhor qualidade. Além disso, com o 
tempo os acadêmicos foram adquirindo experiência, o que contribui para a sua formação profissional. 

 
 

Metodologia 
 
 
Trata-se de um estudo descrito, desenvolvido por meio de um estudo de caso do PIBID – 

Educação Física.  
O relato será referente às atividades que foram desenvolvidas durante o ano de 2012. As 

aulas foram planejadas e armazenadas de maneira escrita. As atividades que ocorreram de forma 
complementar foram organizadas de acordo com o calendário escolar da escola.  

O PIBID atuou no período matutino, as atividades ocorreram durante todo o ano letivo, 
desde há primeira semana pedagógica até o conselho de classe do último bimestre, atendendo 8 
turmas de alunos do ensino médio. 

Na semana pedagógica participaram de maneira ativa na estruturação dos conteúdos a 
serem trabalhados durante o ano, que foram organizados tendo como a base as Diretrizes 
Curriculares do Paraná (DCEs) e também das atividades orientadas, em forma de vídeos e reflexões, 
para os professores e funcionários do colégio. 

O aprendizado estava presente até nos livros de chamada. Cada acadêmico era 
responsável por uma turma, a equipe pedagógica cedeu alguns livros, então cabia ao acadêmico 
preencher o seu livro de chamada com o auxílio da professora supervisora, que também manteve seu 
livro oficial. 

As aulas eram supervisionadas pela professora efetiva da escola e orientadas pelo por um 
professor do departamento de Educação Física da UEPG. Contou com a participação de 10 
acadêmicos de Educação Física esta mesma instituição de ensino, ficavam divididos em dois grupos. 

O PIBID modificou a estrutura e metodologia das aulas, pois no ano anterior, em 2011, 
pode-se perceber que as aulas eram monótonas e com pouco planejamento. Os alunos podiam 
escolher o que iriam realizar, o importante era que ficassem ocupados de alguma forma, para isso a 
professora disponibilizava diversos materiais a eles. 

A ação do PIBID iniciou com planejamento das aulas, que ocorriam a cada quinze dias. 
Estabeleceu-se a aplicação de conteúdos teórico-prático aos alunos, estes focados na aptidão física, 
qualidade de vida, alimentação e alguns esportes. 

As atividades ocorreram da seguinte forma: 
Primeiro bimestre - avaliação antropométrica, atividade de body combat (ginástica de 

academia), aptidão física, índice de massa corporal (IMC) e frequência cardíaca máxima (FCM), lutas 
(rolamentos e taekwondo, handebol e trabalho referente ao teste de aptidão física com análise dos 
resultados. 

Segundo bimestre - atividades rítmicas e expressivas, dança (dança criativa, dança gaúcha, 
valsa, ritmos universitários), apresentações dos alunos: danças escolhidas pela equipe e futsal. 
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Terceiro bimestre – corpolatria, tênis de mesa, basquete, alimentação, flagfootball, tênis de 
quadra, oficinas do PIBID (A dança quebrando barreiras na escola, Esporte na mídia e sua influência, 
Futebol e gênero: respeitando as regras do jogo, Repensando o corpo e sexualidade, Violência: um 
mal silencioso), 1º ano: influência da mídia com relação aos corpos dos atletas olímpicos. 2º ano: 
ler/dort, osteoporose e lesões. 3º ano: sedentarismo e sistemas metabólicos e energéticos. 

Quarto bimestre - Jogos Interséries do Osório – (JISO), voleibol, xadrez, primeiros socorros, 
1º ano: coluna vertebral e construção de um tabuleiro de xadrez com material reciclável. 2° ano: 
classificação de nutrientes, análise calórica e índice de massa corporal (IMC). 3° ano: estresse 
causas e consequências. 

Além das atividades desenvolvidas com os alunos, houve participação na semana 
pedagógica no mês de julho, onde os acadêmicos, a supervisora e o orientador do PIBID – Educação 
Física organizaram, a pedido do diretor, palestras e atividades relacionadas a qualidade de vida e 
atividades práticas de relaxamento. Além de participação em eventos científicos para a divulgação 
das atividades e dos resultados obtidos em algumas das atividades descritas acima. 

 
 
 

Resultados 
 
Obteve-se bons resultados, algumas vezes mais do que o esperado. Os alunos puderam 

estar mais cientes de como esta a sua aptidão física e fazer uma auto-analise, percebendo os 
cuidados que precisam ter com o corpo. 

Ao início das atividades os alunos apresentaram certa resistência, mas com incentivo e 
explicando a nova proposta aos poucos foram se inserindo nas aulas, ao final do ano, a participação 
era quase integral. 

Algumas falhas no ensino da Educação Física de base ficaram evidentes com falta de 
coordenação para a realização de algumas ações, mas isso não impedia a participação dos alunos 
nas aulas, pelo contrário, via-se como um desafio, que era superado pela força de vontade. 

Algumas coisas eram novidade para eles, dentro delas o handebol, e com o interesse dos 
alunos foi possível realizar um pequeno campeonato entre as turmas durante o recreio. 

As apresentações de dança conturbaram o ambiente da escola, pois todos queriam vê-las. 
Num contexto geral, as mudanças nas aulas de Educação Física foram significativas. Houve 

mudança de pensamento de professores de outras disciplinas e dos funcionários sobre a mesma. 
Além disso, o PIBID proporciona uma melhor formação acadêmica com a experiência que adquirem. 

 
 

Conclusões 
 
O PIBID modificou bastante o colégio em que estava inserido e também na maneira de 

planejar e aplicar as aulas de Educação Física. As mudanças foram sentidas por todos, desde os 
alunos ate a equipe pedagógica, e esse trabalho foi visto como algo positivo dentro da escola. 

Antes do PIBID, os alunos diziam que as suas aulas eram chatas e monótonas, e que após 
as mudanças se tornaram mais atraentes e desafiadoras, além de ser uma oportunidade de 
conhecerem e vivenciarem coisas novas, tornando-as prazerosas. 
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