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RESUMO – O projeto “Educação Física – Ação Pedagógica na Educação Infantil e Séries Iniciais” foi 
desenvolvido em estabelecimentos de ensino conveniados com a UEPG nos municípios de Ponta 
Grossa e Telêmaco Borba que possuíam turmas da Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental. As atividades desenvolvidas por grupos de acadêmicos do Curso de Licenciatura em 
Educação Física que cursavam o 3º ano e estavam regularmente matriculados na disciplina de 
Estágio Supervisionado em Educação Física I. Na execução do projeto os acadêmicos elaboravam 
atividades relacionadas aos conteúdos da educação física – conhecimento sobre o corpo, jogos e 
brincadeiras, ginástica, danças – para desenvolver com os alunos das instituições de ensino públicas 
e particulares das cidades de Ponta Grossa e Telêmaco Borba, estas atividades eram orientadas 
pelos professores da respectiva disciplina. Entre os vários objetivos do projeto estão preparar os 
acadêmicos de educação física para atuarem na educação infantil e anos iniciais; valorizar as 
diferentes manifestações da cultura corporal, colaborar no desenvolvimento das crianças nas escolas 
públicas, elaborar propostas educacionais visando o crescimento e desenvolvimento das crianças, 
propor atividades desafiadoras em diferentes contextos, elaborar programas alternativos em que a 
harmonização e o relaxamento façam parte do dia-a-dia das crianças. Organizaram-se reuniões com 
a participação dos professores supervisores de estágio (dos estabelecimentos conveniados) e 
professor orientadores. 
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Introdução 
 
Uma das funções da extensão é possibilitar uma melhor formação do estudante, buscando 

oportunizar a vivência dos conhecimentos apreendidos durante as aulas das diferentes disciplinas 
que compõem sua formação profissional e oferecendo a comunidade serviços que possibilitem a 
melhoria da qualidade de vida – num sentido amplo – das necessidades e conhecimentos 
necessários a inclusão de todos. 

A ideia de participação do acadêmico no projeto de extensão é contribuir para qualificar o 
trabalho do discente, como nos apresenta Mazzilli (2005) ao apontar que a extensão possibilita a 
efetivação de resultados da ação coletiva – oportunizando a responsabilidade de cada acadêmico – a 
partir da participação efetiva nos projetos desenvolvidos durante sua formação acadêmica. 

Nesta busca pela vivência profissional Cunha (2010) sugere que possibilitar ao professor 
planejar, desenvolve e avaliar a ação educacional, a proposta do projeto de extensão “Educação 
Física – Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental” possibilita a discussão dos papeis 
desenvolvidos pelos professores durante sua ação pedagógica através da oportunidade de se 
elaborar propostas educacionais tutorado pelos professores da disciplina de Estágio Curricular 
Supervisionado em Educação Física. 

 
Figura 1 – Encontro Inicial 

 

 
                                Reunião Inicial com acadêmicos e professores. 

 
Objetivos 

 
Os objetivos estabelecidos para o projeto foram: 

 Preparara professores de Educação Física para atuarem na educação infantil e nos anos 
iniciais do ensino fundamental. 

 Valorizar as diversas manifestações da cultura corporal. 

  Identificar as possibilidades de lazer e aprendizagem nas diferentes fases do 
desenvolvimento das crianças. 

 Colaborar com o processo de desenvolvimento das crianças inseridas nas escolas públicas 
conveniadas com a UEPG. 

 Proporcionar aos acadêmicos estagiários do Curso de Licenciatura em Educação Física 
vivências desafiadoras com crianças da educação infantil e anos iniciais do ensino 
fundamental. 

 Envolver-se com a proposta de estágio curricular supervisionado tendo em vista a formação 
acadêmica. 
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 Elaborar propostas educacionais visando o crescimento e desenvolvimento das crianças nas 
diferentes faixas etárias. 

 Propor atividades desafiadoras em diferentes contextos como circuitos, jogos e brincadeiras. 

 Oportunizar a participação das crianças em atividades visando o desenvolvimento de 
habilidades (correr, saltar, arremessar, rolar, bater, rebater, receber, amortecer, chutar, girar, 
etc.) durante os jogos, brincadeiras e dança. 

 Oportunizar aos envolvidos no projeto, vivencias com brincadeiras, mimicas, imitações, 
circuitos com obstáculos, coreografias, cantigas de roda, entre outras ações. 

 Elaborar programas alternativos em que a harmonização e o relaxamento façam parte do dia 
a dia das crianças. 

 
Metodologia 

 
O presente projeto terá como metodologia de trabalho ações que se assemelham ao projeto 

da disciplina Estágio Curricular Supervisionado, portanto a decorre da própria natureza da disciplina: 
teórico-prática, sob a orientação da perspectiva interacionista, das ações desenvolvidas no projeto 
retorna-se à disciplina visando aperfeiçoamento desta e contínua ação na prática. 

Todo o trabalho será realizado em função do plano de ação proposto pelo acadêmicos-
estagiários, Alguns momentos devem ser destacados durante o processo:- 

1. Planejamento, observação, participação e efetiva docência envolvendo a execução e 
avaliação 

2. Reuniões sistemáticas para auto e hetero-avaliação no campo de estágio e na IES, visando a 
elaboração e reelaboração das atividades. 

3. Reuniões de estudos  com os professores supervisores e supervisores técnicos. 
4. Avaliação da proposta pelos acadêmicos envolvidos, clientela e campo de estágio. 

A carga horária destinada aos acadêmicos será de 04 horas semanais, conforme prevê a 
disciplina de Estágio Curricular Supervisionado em Educação Física (Currículo do Curso de 
Licenciatura em Educação Física). 

 
Figura 2 - Palestra 

 
                Palestra para acadêmicos e Professores da Rede Pública. 

 
 
Resultados 

 
No cotidiano escolar é comum o docente defrontar-se com problemas e dificuldades, 

podendo ser o caráter físico, pedagógico e social. Os acadêmicos participantes do projeto puderam 
observar quais os fatores que influenciam os participantes – os educandos e como diferentes fatores 
podem influenciar no desenvolvimento das propostas.  
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É possível perceber que os acadêmicos, compreenderam a importância do trabalho em 
grupo como nos apresenta Novóa (1997) apud Bracht (2005, p. 75) “dimensões coletivas contribuem 
para a emancipação profissional”, onde em momentos voltados para reflexão em grupo possibilitam a 
comunicação e troca de experiências entre os envolvidos no projeto. 

Os participantes deveriam escolher como seriam desenvolvidas as atividades junto aos 
alunos das escolas públicas.  

Assim como Libâneo (2001), os professores participantes da pesquisa entendem que a 
formação é fruto de uma prática reflexiva, são fundamentais para uma mudança e uma consequente 
melhoria da atuação profissional. 

 
Figura 3 – Atividade com Alunos 

 

 
             Atividades com os alunos dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 
 

Conclusões 
 
Conclui-se então que, para uma mudança e uma melhoria ainda maior da formação dos 

professores de educação física é necessário que sua prática pedagógica busque outros momentos de 
reflexão sobre a prática, não realizando propostas irrefletidas e descoladas da realidade social. 

  
Referencias 
 
BRACHT, Valter. Pesquisa em ação: educação física na escola. Ijuí: Ed. Unijuí. 2005. 
 
CUNHA, Maria Isabel (org.). Trajetórias e lugares de formação docência universitária: da 
perspectiva individual ao espaço institucional. Araraquara: Junqueira & Marim; Brasília: 
CAPES/CNPq, 2010. 
 
LIBÂNEO, José Carlos. Adeus professor, adeus professora? novas exigências educacionais e 
profissões docente. São Paulo: Cortez, 1998. 
 
MAZZILLI, Sueli. Notas sobre o trabalho docente no ensino superior num projeto de universidade 
socialmente referenciada. Revista Leopoldianum. Santos: Universidade Católica de Santos, ano 31, 
n. 83-84-85, pp. 145-156, jan./dez. 2005. 
 
SILVA, Franciele J. G.; ANDRADE, Sandra M. S.; MAZZILLI, Sueli. Extensão universitária como 
prática formativa e projeto institucional: um olhar a partir da pedagogia universitária.  Anais: X 
Coloquio Internacional sobre Gestión Universitaria em América del Sur. Mar del Plata, Argentina, dez. 
2010. 


